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Úvod
Tato zpráva o pokroku se týká činností vykonaných v první polovině roku 2012 v rámci provádění
strategie proti šíření zbraní hromadného ničení (dokument 15708/03) přijaté na zasedání Evropské rady
v prosinci roku 2003 s ohledem na „aktualizovaný seznam priorit“ (dokument 10747/08) přijatý na
zasedání Rady v červnu roku 2008 a „nové pokyny pro činnost“ (dokument 17172/08) přijaté na zasedání
Rady v prosinci roku 2008.

Od zřízení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) plní většinu úkolů, jimiž se dříve zabývalo rotující
předsednictví Rady EU, vysoký představitel za podpory ESVČ a postupně přebírá zbývající úkoly, jimž se
v současné době v rámci podpory ESVČ věnuje rotující předsednictví, zejména na některých mezinárodních
zasedáních. Zástupci vysokého představitele předsedají pracovním skupinám Rady zabývajícím se nešířením
a odzbrojením a zabezpečují koordinaci EU v mezinárodních fórech pro nešíření a odzbrojení, přičemž
usilují o to, aby byla i nadále zajištěna aktivní a viditelná úloha EU, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě.
Vzhledem tomu, že EU neměla na několika mezinárodních zasedáních křeslo, rotující předsednictví před
kládalo i nadále prohlášení jménem EU nebo jménem EU a jejích členských států.

V souladu s cíli strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení a cíli Evropské bezpečnostní strategie je
i nadále hlavní zásadou a celkovým cílem EU v této oblasti prosazování všeobecné platnosti mezinárodních
smluv, úmluv a dalších nástrojů, jakož i jejich provádění jednotlivými státy. EU proto sledovala tyto cíle na
všech hlavních akcích, které proběhly v prvním pololetí, zejména na Konferenci EU o nešíření a odzbrojení
konané v únoru, na summitu o jaderné bezpečnosti, který se uskutečnil v březnu v Soulu, na zasedání
přípravného výboru Smlouvy o nešíření jaderných zbraní konané v dubnu a květnu, jakož i na řadě dalších
mezinárodních fór, výročních zasedání států, které jsou stranami úmluv, konferencí apod.

EU nadále usilovala o účelné a doplňkové využití veškerých dostupných nástrojů a finančních zdrojů
(rozpočet SZBP, nástroj stability i další nástroje) s cílem maximalizovat dopad činností EU, pokud jde
o podporu mezinárodních organizací a třetích zemí.

EU pokračovala v těsné spolupráci s partnery i dalšími třetími zeměmi a usilovala přitom o globální
sbližování názorů na potřebu posilovat mezinárodní režim nešíření. Nadále je vyvíjeno úsilí o řešení otázek
nešíření v rámci dvoustranných vztahů EU se všemi příslušnými zeměmi, zejména prostřednictvím zasedání
v rámci politického dialogu a prostřednictvím neformálnějších kontaktů.
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1. JADERNÉ OTÁZKY

Pracovní skupina pro nešíření aktivně připravovala zasedání Rady guvernérů MAAE konaná v březnu a v
červnu roku 2012. Projednala a vypracovala příspěvky EU na soulský summit o jaderné bezpečnosti,
zasedání přípravného výboru Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, Skupiny jaderných dodavatelů,
Australské skupiny a na další důležitá zasedání v jaderné oblasti. Nadále uplatňovala nové pokyny pro
činnost Evropské unie v boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů tím, že jednala o různých
opatřeních plánovaných v této oblasti, mimo jiné o opatřeních konzulární a vědecké obezřetnosti.

1.1 Činnost navazující na hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní konanou
v roce 2010
EU se aktivně účastnila zasedání přípravného výboru Smlouvy o nešíření jaderných zbraní konaného ve
dnech 30. dubna až 11. května 2012 ve Vídni a podala zprávu o svých činnostech týkajících se provádění
akčního plánu přijatého na hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní konané v roce
2010, včetně ujednání dosažených ohledně Blízkého východu. EU vydala jedno obecné prohlášení a tři
hromadná prohlášení a předložila dva pracovní dokumenty (jeden ohledně provádění závěrů a doporučení
hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní konané v roce 2010 týkajících se ná
vazných opatření a druhý ohledně mírového využití jaderné technologie). Během zasedání přípravného
výboru uspořádala spolu s MAAE hojně navštívenou doprovodnou akci zaměřenou na druhé z těchto
témat. Na základě výsledků úspěšného semináře EU, který se konal ve dnech 6. a 7. července 2011 v Bruselu
a přispěl k provádění rozhodnutí Rady 2010/799/SZBP přijatého dne 13. prosince 2010 o přispění
k procesu budování důvěry vedoucímu k vytvoření zóny beze zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
na Blízkém východě, byla podobná navazující iniciativa projednána i se zprostředkovatelem konference
v roce 2012. EU připravuje, že na příští podzim uspořádá v rámci neoficiálního procesu další doprovodnou
akci na toto téma.

1.2 MAAE
EU posílila podporu Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni. EU je i nadále hlavním
dárcem Fondu jaderného zabezpečení, přičemž od roku 2004 vyčlenila částku více než 30 milionů EUR.
Pokud jde o jaderné zabezpečení, EU přispěla svými odbornými technickými znalostmi ke vzdělávacím
aktivitám a k pracovním seminářům pořádaným MAAE, jejichž cílem je posílit schopnosti třetích zemí
zaměřené na boj proti nedovolenému obchodování s jadernými a dalšími radioaktivními materiály. EU
a MAAE koordinovaly svou podporu třetím zemím v této oblasti mimo jiné prostřednictvím Pracovní
skupiny pro sledování hranic. Ta se rovněž zapojila do jednání s MAAE v zájmu posílení spolupráce
v dalších oblastech činnosti MAAE, lepšího zviditelnění příspěvků EU a větší koordinace opatření, zejména
v oblasti jaderného zabezpečení, aby byla zajištěna doplňkovost a nepřekrývala se činnost středisek ex
cellence EU v oblasti CBRN s činností MAAE a aby se využilo jejich vzájemného doplňování.

Evropská unie se od roku 2008 na základě závěrů Rady zavázala přispět prostřednictvím rozpočtu SZBP
a nástroje stability částkou až 25 milionů EUR do banky slabě obohaceného uranu pod dohledem MAAE
(IAEA LEU). Rovněž poskytla více než 5 milionů EUR na mezinárodní projekt, jehož cílem je rozšířit
a modernizovat laboratoř v Seibersdorfu. Práce na těchto příspěvcích pokračuje. Pokud jde o banku slabě
obohaceného uranu pod dohledem MAAE, první splátka do této banky (10 milionů EUR vyplacených
MAAE prostřednictvím nástroje stability dne 8. prosince 2011) bude doplněna druhou splátkou ve výši
10 milionů EUR z nástroje stability. Další příspěvek má být poskytnut z rozpočtu SZBP na základě
rozhodnutí Rady, které má Rada schválit počátkem roku 2013. Pokud jde o laboratoř v Seibersdorfu,
první splátka (4,75 milionů EUR prostřednictvím nástroje stability, která byla uhrazena MAAE dne
2. prosince 2011) bude v roce 2012 doplněna o další příspěvek. Prostřednictvím programu společné
podpory Evropské komise poskytovala EU Mezinárodní agentuře pro atomovou energii i nadále významnou
technickou podporu v oblasti jaderných bezpečnostních opatření. EU využila své různé nástroje, včetně
MAAE, aby umožnila bezpečné a zabezpečené mírové využití jaderné technologie ve třetích zemích.
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1.3 Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
Na základě příslušných rozhodnutí Rady na podporu Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných
zkoušek a prostřednictvím informační činnosti zaměřené na zbývající státy uvedené v příloze II, jejichž
ratifikace je nutná pro vstup v platnost Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, se EU aktivně
zasazovala o brzký vstup v platnost této smlouvy. EU aktualizovala své interní pokyny podporující vstup
v platnost Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, na jejichž základě bude uvedené smlouvě
nadále věnována pozornost v různých kontextech, včetně zasedání v rámci politického dialogu, aby byl dán
další impuls její ratifikaci.

EU intenzivně usilovala o provádění rozhodnutí Rady 2008/588/SZBP ze dne 15. července 2008 a rozhod
nutí 2010/461/SZBP ze dne 26. července 2010. Dne 30. června 2012 bylo dokončeno provádění rozhod
nutí Rady 2008/588/SZBP Vzhledem k nečekaným prodlevám při zprostředkování vybavení požádal
prozatímní technický sekretariát Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek o prodlou
žení období provádění rozhodnutí Rady 2010/461/SZBP, které mělo původně skončit dne 16. května 2012,
o dva roky. EU zahájila práci na případné další podpoře činnosti prozatímního technického sekretariátu
Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (návrh nového rozhodnutí Rady, kterým se
doplňuje rozhodnutí Rady 2010/461/SZBP, potvrdila Pracovní skupina pro nešíření a má být Radou přijat
v průběhu roku 2012).

1.4 Konference o odzbrojení
EU vytrvale vyvíjela tlak za účelem okamžitého zahájení jednání o Smlouvě o zákazu výroby štěpných
materiálů. EU rovněž ve všech svých příspěvcích uváděla, že je připravena angažovat se ve veškerých dalších
záležitostech programu konference o odzbrojení, zejména pokud jde o jaderné odzbrojení, prevenci závodů
ve zbrojení v kosmickém prostoru a negativní bezpečnostní záruky. EU rovněž zintenzivnila svou konstruk
tivní práci na rozšíření konference o odzbrojení. EU bude v roce 2012 i nadále využívat každé příležitostik
dosažení pokroku v mezinárodních jednáních o brzkém zahájení jednání o Smlouvě o zákazu výroby
štěpných materiálů a k tomu, aby se na tuto událost interně připravila, a bude se účastnit příslušných
akcí, včetně těch, které pořádá iniciativa pro nešíření a odzbrojení.

1.5 Regionální záležitosti (Írán, KLDR)
EU je zcela odhodlána vyvíjet i nadále úsilí zaměřené na dosažení diplomatického řešení íránské jaderné
otázky za pomoci jednání vycházejících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a plného uplatňování všech
příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a Rady guvernérů MAAE. EU Irán naléhavě vyzvala, aby učinil
konkrétní a praktické kroky zaměřené na budování důvěry ve výhradně mírovou povahu íránského jader
ného programu a aby dodržoval všechny své mezinárodní závazky a reagoval tak na vážné znepokojení
mezinárodního společenství. Írán musí plně spolupracovat s MAAE na řešení zbývajících otázek, včetně
otázek týkajících se možného vojenského rozměru. Vysoká představitelka EU spolu se skupinou E3 + 3
pokračovala v úsilí o zapojení Íránu do jednání o podstatě návrhů na počáteční opatření na budování
důvěry v zájmu řešení prioritní otázky, jíž je obohacování uranu na 20 %, naposledy během kola rozhovorů
s Íránem, které proběhlo v Moskvě ve dnech 18. a 19. června 2012. EU vyjádřila politování nad tím, že Írán
dosud formálně neodsouhlasil dokument o strukturovaném přístupu, který s MAAE projednával dne
8. června 2012, v němž jsou stanoveny možnosti řešení zbývajících otázek týkajících se íránského jader
ného programu, včetně otázek ohledně možného vojenského rozměru.

Pokud jde o KLDR, EU ostře odsoudila pokusný odpal, k němuž došlo dne 13. dubna 2012 a který
představuje jasné porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1695, 1718 a 1874, a nadále na KLDR důrazně
naléhá, aby úplně, prokazatelně a neodvratně zanechala všech stávajících jaderných programů a programů
týkajících se balistických raket. EU KLDR nadále vyzývá, aby opět začala plnit závazky vyplývající ze
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a v rámci MAAE a poskytla MAAE požadovaný přístup k fyzickým
osobám, dokumentaci, vybavení a zařízením. EU neustále podporuje obnovení procesu šestistranných
jednání. Dále EU posílila provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718 a 1874. EU nadále posiluje
provádění svých autonomních omezujících opatření. V červnu roku 2012 EU poslala KLDR demarši,
v níž ji naléhavě vyzývá, aby ratifikovala CTBT a upustila od jakýchkoli dalších provokativních kroků,
zejména v podobě nových jaderných testů.

C 237/3

C 237/4

CS

Úřední věstník Evropské unie

2. CHEMICKÉ ZBRANĚ

Rada přijala nové rozhodnutí Rady na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).
Komise a technický sekretariát Organizace pro zákaz chemických zbraní ve značné míře pokročily ve
finančních jednáních a brzy by mělo začít provádění nového rozhodnutí Rady. Delegace v Haagu pracovaly
na postoji EU týkajícím se budoucí úlohy organizace a zohlednily přitom konečnou prodlouženou lhůtu pro
zničení všech zbývajících zásob chemických zbraní (29. dubna 2012). Byly určeny čtyři priority: i) dokon
čení ničení stávajících zásob; ii) prosazování všeobecné platnosti Úmluvy o zákazu chemických zbraní (osm
států dosud není stranou); iii) posun směrem k úsilí o nešíření; iv) prosazování budování kapacit s ohledem
na bezpečnost a zabezpečení chemického průmyslu v rozvojových zemích v souladu s článkem XI a reakce
na použití chemických zbraní podle článku X. ESVČ a delegace v Haagu začaly koordinovat svou činnost
v zájmu vypracování společného postoje EU ke 3. hodnotící konferenci Organizace pro zákaz chemických
zbraní (která se má konat v dubnu roku 2013).

EU rovněž pozorně sledovala situaci v Libyi, kde má uvedená organizace zajistit integritu zásob chemických
zbraní v rámci bývalého libyjského programu vývoje chemických zbraní.

3. BIOLOGICKÉ ZBRANĚ

V návaznosti na 7. hodnotící konferenci stran Úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC)
(Ženeva prosinec 2011) zahájila EU přípravu postupu mezi zasedáními. Na úrovni pracovní skupiny byla
projednávána úloha EU a bylo dohodnuto vypracování společného postoje na podporu rozhodnutí
a doporučení sedmé hodnotící konference. Součástí jsou i projekty týkající se těchto stálých bodů pořadu
jednání: 1) mezinárodní spolupráce a pomoc; 2) podpora vnitrostátního provádění; 3) budování kapacit
v oblasti biologické bezpečnosti a ochrany.

Na úrovni pracovní skupiny bylo vypracováno a potvrzeno nové rozhodnutí Rady na podporu Úmluvy
o biologických a toxinových zbraních, které má přijmout Rada v červenci, a nové rozhodnutí na podporu
činností Světové zdravotnické organizace v oblasti biologické bezpečnosti a ochrany v laboratořích, které
má Rada přijmout na podzim.

4. RAKETY

Byla zintenzivněna činnost EU v oblasti nešíření raket zaměřená na podporu Haagského kodexu chování.
Rozhodnutím Rady 2008/974/SZBP ze dne 18. prosince 2008, jež pozbylo účinku dnem 1. července 2011,
bylo umožněno provádění řady činností, které se vztahovaly na tři hlavní aspekty kodexu: všeobecnou
platnost, provádění a posilování kodexu a jeho lepšího fungování.

Na základě minulých činností a návrhů projednávaných Pracovní skupinou pro nešíření navrhla ESVČ
rozšířit oblast působnosti následujícího rozhodnutí Rady, aby byla i nadále zajištěna podpora Haagského
kodexu chování a rovněž umožněny činnosti EU na podporu nešíření raket obecně. Rozhodnutí Rady
potvrdila Pracovní skupina pro nešíření v dubnu roku 2012. Po konzultacích s členskými státy byla jako
prováděcí agentura zvolena Nadace pro strategický výzkum (Fondation pour la Recherche Stratégique, FRS).
EU se aktivně zúčastnila výročního zasedání Haagského kodexu chování proti šíření balistických raket
konaného ve dnech 31. května a 1. června 2012 ve Vídni. Při této události do svého prohlášení začlenila
ráznou politickou klauzuli o připojení třetích zemí k tomuto kodexu a později v letošním roce chce
uspořádat akci připomínající 10. výročí Haagského kodexu chování. Při této příležitosti bylo představeno
nové rozhodnutí Rady.

V roce 2012 pokračovaly EU a členské státy v podpoře činností rumunského předsednictví Haagského
kodexu chování, mimo jiné s cílem konsolidovat současnou pozitivní politickou dynamiku kodexu a zvýšit
informovanost o tomto kodexu po celém světě. V průběhu semináře v rámci Haagského kodexu „Deset let
mezinárodní spolupráce“, který se uskutečnil ve dnech 26. a 27. dubna v Bukurešti jako příspěvek k desá
tému výročí vzniku kodexu, byla prezentována pozorovací návštěva, jež proběhla v roce 2011 v Kourou
(Francouzská Guyana) v rámci předchozí činnosti financované EU.
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5. ZMÍRŇOVÁNÍ RIZIK CBRN

EU posílila provádění akčního plánu EU v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti (CBRN), který
byl přijat v roce 2009, na základě příslušných programů pomoci v rámci nástrojů Evropského společenství
(zejména nástroje stability) a s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2010
(A7-0349/2010/P7_TA(2010)0467). V této souvislosti zahájila EU práci na zřizování evropského vzdělá
vacího střediska pro jadernou bezpečnost při Společném výzkumném středisku Evropské komise, přičemž
počáteční investice představovala 2,4 milionu EUR.

V květnu roku 2010 zahájila EU iniciativu zaměřenou na střediska excelence EU v oblasti CBRN. Střediska
excelence EU v oblasti CBRN vznikají jako reakce na uznání nedostatečné institucionální kapacity některých
zemí pro zmírňování rizika CBRN v těchto oblastech: trestná činnost (šíření CBRN nebo související tero
rismus), přírodní katastrofy (influenza prasat) a katastrofy v důsledku nehody (Bhopál nebo Fukušima). Jejich
cílem je vytvořit na vnitrostátní a regionální úrovni politiku v oblasti CBRN, která by anticipovala všechna
rizika a reagovala na ně. Stručně řečeno, jde o strukturální opatření na zmírnění zranitelnosti zemí, pokud
jde o události v oblasti CBRN, v oboustranném zájmu regionů a v zájmu bezpečnosti v EU.

Tohoto cíle lze dosáhnout prostřednictvím podpory vytvoření regionálních sítí odborných znalostí v otáz
kách práva, regulace, kontroly a prosazování a v technických otázkách souvisejících se zmírňováním rizik
CBRN.

Vytváří se pět regionálních středisek, a to v severní Africe, na atlantském pobřeží Afriky, na Blízkém
východě, v jihovýchodní Evropě, na jižním Kavkazuv Moldavsku, na Ukrajině a v jihovýchodní Asii,
a tato střediska začínají fungovat. Dalším krokem bude otevření regionálních sekretariátů v subsaharské
Africe, střední Asii a v zemích Perského zálivu. V různých stádiích provádění již je třicet tři projektů, které
dosahují částky téměř 26 milionů EUR: stávající nabídky, u nichž probíhá hodnocení, nebo projekt ve fázi
definování.

Střediska excelence spolu s dalšími fondy EU poskytovanými prostřednictvím rozpočtu SZBP (viz bod 7)
přispívají k cílům rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 o boji proti nedovolenému obchodování s materiály
CBRN nebo jejich využívání k trestné činnosti. Tato střediska vycházejí ze závazné povahy provádění
rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 a jdou ještě o krok dále, protože nabízejí souhrnný balíček opatření
zaměřených na boj proti rizikům bez ohledu na jejich původ.

6. ANALYTICKÁ STŘEDISKA

Na základě rozhodnutí Rady 2010/430/SZBP ze dne 26. července 2010 byla činnost EU v rámci strategie
EU proti šíření zbraní hromadného ničení aktivně podporována Konsorciem EU pro nešíření, jež zahájilo
svou činnost v lednu roku 2011. V návaznosti na první poradní zasedání („zahajovací zasedání“) evropské
sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření (23. a 24. května 2011) a na seminář EU na podporu
zóny beze zbraní hromadného ničení na Blízkém východě (6. a 7. července 2011) úspěšně proběhlo ve
dnech 3. a 4. února 2012 první výroční zasedání nazvané „Konference EU o nešíření a odzbrojení“, jehož se
zúčastnilo téměř 200 účastníků z EU a třetích zemí. Další konference je plánována na rok 2014. Mezitím
konsorcium ve spolupráci s dalšími evropskými analytickými středisky v dané oblasti nadále vypracovává
pracovní dokumenty důležité pro provádění strategie proti šíření zbraní hromadného ničení, které jsou
veřejně přístupné na internetových stránkách konsorcia <http://www.nonproliferation.eu/>.

7. REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN 1540 A KONTROLY VÝVOZU

Podpisem společného prohlášení s USA v rámci 66. zasedání Valného shromáždění OSN (New York
19. října 2011) vyjádřila EU svůj dlouhodobý závazek usilovat o provádění rezolucí 1540 a 1977.
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EU tak posílila svou podporu třetím zemím, aby jim napomohla při plnění jejich závazků podle rezoluce
Rady bezpečnosti OSN 1540 a zlepšila dovednosti jejich státních úředníků zapojených do procesu kontroly
vývozu, tím, že spolu s Úřadem OSN pro otázky odzbrojení a Výborem rezoluce 1540 uspořádala řadu
regionálních pracovních seminářů a uskutečnila dvoustranné návštěvy. Bylo vypracováno nové rozhodnutí
Rady na podporu rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 zaměřené na úsilí o vnitrostátní provádění; nyní
probíhá finalizace tohoto rozhodnutí, které má být prováděno společně s Úřadem OSN pro otázky odzbro
jení na podporu činnosti Výboru rezoluce 1540, jehož mandát byl rezolucí 1977 přijatou v dubnu roku
2011 prodloužen o 10 let.

Nařízením (EU) č. 1232/2011, které bylo přijato dne 16. listopadu 2011, a nařízením (EU) č. 388/2012
přijatým dne 19. dubna 2012 byl dále změněn režim EU pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití

EU rovněž zahájila rozsáhlý program technické pomoci v oblasti kontroly vývozu, který se v prvé řadě
zaměřuje na sousední země a postupně se bude rozšiřovat na jihovýchodní Asii a Středomoří. V této
souvislosti se EU spolupodílela na konferenci mezinárodních, regionálních a subregionálních průmyslových
sdružení o rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004), která se konala ve dnech 23. až 25. dubna 2012
ve Wiesbadenu (Německo), a ve dnech 7. až 9. května 2012 uspořádala spolu s USA 13. mezinárodní
konferenci o kontrole vývozu v Portoroži (Slovinsko).

8. VESMÍR

Na základě závěrů Rady ze dne 27. září 2010, v nichž je obsažen revidovaný návrh kodexu chování pro
činnosti v kosmickém prostoru, EU konzultovala řadu zemí aktivních i dosud neaktivních v otázkách
týkajících se vesmíru, aby daný návrh projednala a shromáždila jejich názory. Na základě těchto konzultací
vypracovala EU revidovaný návrh, který byl předložen dne 5. června 2012 ve Vídni na zasedání, jehož se
zúčastnilo 110 účastníků z více než 40 zemí. Toto zasedání bylo příležitostí k oficiálnímu zahájení mnoho
stranného diplomatického procesu za účelem finalizace kodexu. První mnohostranné zasedání odborníků,
na němž se bude projednávat návrh kodexu, se uskuteční v říjnu roku 2012 a budou se ho moci zúčastnit
všechny státy. K finalizaci kodexu bude zapotřebí více než jednoho mnohostranného zasedání odborníků.
Na těchto zasedáních se budou připravovat následná diplomatická opatření, včetně ad hoc diplomatické
konference, na níž bude kodex otevřen k podpisu.

9. USTANOVENÍ O ZBRANÍCH HROMADNÉHO NIČENÍ

Evropská unie v souladu se svou strategií v oblasti zbraní hromadného ničení pokračovala v prosazování
nešíření zbraní hromadného ničení ve svých smluvních vztazích se třetími zeměmi.

Dalšího pokroku bylo dosaženo v jednání o ustanoveních o zbraních hromadného ničení v příslušných
dohodách mezi EU a třetími zeměmi, a zejména s MERCOSURem, Afghánistánem, Austrálií, Ázerbájdžá
nem, Kanadou Kazachstánem a Malajsií.

10. MNOHOSTRANNÁ FÓRA

— Skupina G8
EU hrála aktivní úlohu na několika zasedáních ředitelů pro nešíření a odzbrojení v rámci příprav summitu
skupiny G8 v Camp David a prohlášení ze summitu skupiny G8 o nešíření a pomáhala při vydávání
několika demarší o dodatkovém protokolu MAAE, a to ve spolupráci s USA jakožto předsednickou zemí.

Globální partnerství, které vzniklo v roce 2002, se po devíti letech své existence rozšířilo za hranice skupiny
G8 a stalo se platformou pro koordinaci a spolupráci, které se nyní účastní 15 dalších partnerů. Na
summitu konaném v květnu roku 2011 v Deauville se vedoucí představitelé dohodli, že dále posílí
biologickou ochranu, uplatňování rezoluce 1540 a jaderné zabezpečení. Spojené státy, které v roce 2012
skupině G8 předsedají, v tomto programu pokročily, zejména vytvořením pracovní podskupiny pro
biologickou bezpečnost v rámci pracovní skupiny pro globální partnerství. Důležitými tématy jednání
bylo přizvání (dalších) regionálních organizací, jakož i posílení regionální odpovědnosti. Střediska excelence
EU získala v rámci skupiny G8 a v rámci globálního partnerství G8 dynamiku, zejména jakožto nástroj
umožňující regionální výměnu informací a případně zamezující dvojímu úsilí dárců.
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— Regionální fórum ASEAN
EU se nadále účastnila činností regionálního fóra ASEAN. Zejména se zúčastnila setkání regionálního fóra
ASEAN mezi zasedáními věnovaného nešíření a odzbrojení, které se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. března
2012 v Sydney. EU vyjádřila podporu přijetí návrhu pracovního plánu ohledně nešíření a odzbrojení
a informovala o pomoci EU v oblasti kontroly vývozu souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení a o
iniciativě týkající se středisek EU v oblasti CBRN zaměřené na jihovýchodní Asii. Po čtyřech letech práce na
návrhu pracovního plánu byl příslušný návrh s konečnou platností schválen na setkání regionálního fóra
ASEAN mezi zasedáními věnovaném nešíření a odzbrojení za účelem jeho případného přijetí ministry na
zasedání uvedeného regionálního fóra v červenci roku 2012. Setkání regionálního fóra ASEAN mezi
zasedáními věnované nešíření a odzbrojení se uskuteční v roce 2013 opět na Filipínách a bude zaměřeno
na mírové využití a v roce 2014 v Japonsku a zaměří se na odzbrojení.
11. ZASEDÁNÍ V RÁMCI POLITICKÉHO DIALOGU

Byla uspořádána zasedání na úrovni pracovní skupiny v rámci politického dialogu o nešíření a odzbrojení,
a to s Jihoafrickou republikou (Vídeň 8. května 2012) a s Argentinou (Vídeň 9. května 2012). Neformální
konzultace o nešíření a odzbrojení proběhly mimo jiné s Indií (Brusel 29. března 2012), Brazílií, Egyptem,
Ruskou federací, USA, Úřadem OSN pro otázky odzbrojení (Vídeň 30. dubna 2012) a s Japonskem (Vídeň
11. května 2012).

C 237/7

C 237/8

PŘÍLOHA I
ANNEX TO THE SIX-MONTHLY WMD PROGRESS REPORT
Overview of EU Council, Joint Actions and Council Decisions in the framework of the EU Strategy against
Proliferation of Weapons of Mass Destruction

CS

Title

Council Decision 2012/281/CFSP of 29 May 2012 in the
framework of the European Security Strategy in support of
the Union proposal for an international Code of Conduct
on outer-space activities.

Objective and implementing entity

Budget and duration

The objectives are:

Budget: EUR 1 490 000

— consultations with States, active or not yet active on space issues to discuss the proposal
and to gather their views,

Official Journal: L 140 – 30.5.2012

— gathering expert support for the process of developing an international Code of Conduct
for outer-space activities.

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Decision 2012/166/CFSP of 23 March 2012 in
support of activities of the Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons (OPCW) in the framework of the
implementation of the EU Strategy against Proliferation of
Weapons of Mass Destruction.

The objectives are:

Budget: EUR 2 140 000

— to enhance the capacities of States Parties in fulfilling their obligations under the CWC,

Official Journal: L 87 – 24.3.2012

— to enhance the preparedness of States Parties to prevent and respond to attacks
involving toxic chemicals,

Estimated duration of the action: 24 months.

— to enhance international cooperation in the field of chemical activities,
— to support the ability of the OPCW to adapt to developments in the field of science and
technology,
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Implementing entity: United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).

— to promote universality by encouraging States not Parties to join the CWC.
Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.

Council Decision 2010/585/CFSP of 27 September 2010
on support for IAEA activities in the areas of nuclear
security and verification and in the framework of the
implementation of the EU Strategy against Proliferation of
Weapons of Mass Destruction.

The objectives are:

Budget: EUR 9 966 000

— strengthening national legislative and regulatory infrastructures for the implementation
of relevant international instruments in the areas of nuclear security and verification,
including comprehensive safeguards agreements and the Additional Protocol,

Official Journal: L 302 – 1.10.2010
Estimated duration of the action: 24 months.

— assisting States in strengthening the security and control of nuclear and other radioactive
materials,

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA).

7.8.2012

— strengthening States' capabilities for detection and response to illicit trafficking in nuclear
and other radioactive materials.

Council Decision 2010/430/CFSP of 26 July 2010 estab
lishing a European network of independent non-prolif
eration think tanks in support of the implementation of
the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass
Destruction.

The objective of this network of independent non-proliferation think tanks is to encourage
political and security-related dialogue and the long-term discussion of measures to combat
the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and their delivery systems within
civil societies, and more particularly among experts, researchers and academics. It will
constitute a useful stepping stone for non-proliferation action by the Union and the inter
national community.

Budget and duration

Budget: EUR 2 182 000
Official Journal: L 205 – 4.8.2010
Estimated duration of the action: 36 months.
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Objective and implementing entity
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Title

The Union wishes to support this network as follows:
— through organising a kick-off meeting and an annual conference with a view to
submitting a report and/or recommendations to the representative of the High Repre
sentative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR),
— through creating an Internet platform to facilitate contacts and foster research dialogue
among the network of non-proliferation think tanks.
Implementing entity: EU Non-Proliferation Consortium.
The Union will support four projects, the objectives of which are the following:

Budget: EUR 5 280 000

(a) to improve the operation and sustainability of the auxiliary seismic stations network of
the CTBT’s International Monitoring System;

Official Journal: L 219 – 20.8.2010

(b) to improve the CTBT verification system through strengthened cooperation with the
scientific community;

Estimated duration of the action: 18 months.

(c) to provide technical assistance to States Signatories in Africa and in the Latin American
and Caribbean Region so as to enable them to fully participate in and contribute to the
implementation of the CTBT verification system;
(d) to develop an OSI noble gas capable detection system.
Implementing entity: The Preparatory Commission of the CTBTO.

Council Decision 2009/569/CFSP of 27 July 2009 –
OPCW.

The objective is to support the universalisation of the Chemical Weapons Convention
(CWC), and in particular to promote the ratification/accession to the CWC by States not
Parties (signatory States as well as non-signatory States) and to support the full implemen
tation of the CWC by the States Parties. Objectives are:
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Council Decision 2010/461/CFSP of 26 July 2010 on
support for activities of the Preparatory Commission of
the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation
(CTBTO) in order to strengthen its monitoring and verifi
cation capabilities and in the framework of the implemen
tation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons
of Mass Destruction.

Budget: EUR 2 110 000
Official Journal: L 197 – 29.7.2009
Estimated duration of the action: 18 months.

— to enhance the capacities of States Parties in fulfilling their obligations under the
Convention, and
— to promote universality.
Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.
Council Decision 2008/974/CFSP of 18 December 2008 in
support of HCoC.

The EU supports three aspects of the Code as follows:

Budget: EUR 1 015 000

— Universality of the Code,

Official Journal: L 345 – 23.12.2008

— Implementation of the Code,

Estimated duration of the action: 24 months.

Implementing entity: Fondation pour le Recherche Stratégique.
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— Enhancement and improved functioning of the Code.

Council Joint Action 2008/588/CFSP of 10 November
2008 in support of BTWC.

Objective and implementing entity

Budget and duration

Budget: EUR 1 400 000

— to support the universalisation of the BTWC,

Official Journal: L 302 – 13.11.2008

— to enhance the implementation of the BTWC, including the submission of CBM declar
ations, and

Estimated duration of the action: 24 months.
CS

The overall objective is:
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Title

— to support the best use of the Inter-Sessional Process 2007-2010 for the preparation of
the 2011 Review Conference.
Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) – Geneva.

Council Joint Action 2008/588/CFSP of 15 July 2008 in
support of CTBTO.

The EU supports the development of capacity of the Preparatory Commission of the CTBTO
in the area of Verification by:
— Noble gas monitoring: radio-xenon measurements and data analysis,

Official Journal: L 189 – 17.7.2008
Estimated duration of the action: 18 months.

Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Council Joint Action 2008/368/CFSP of 14 May 2008 in
support of the implementation of UNSCR 1540.

The projects in support of the implementation of UNSCR 1540 will take the form of six
workshops aiming at enhancing the capacity of officials responsible for managing the export
control process in six sub regions (Africa, Central America, Mercosur, the Middle East and
Gulf Regions, Pacific Islands and South-East Asia), so that they can at a practical level
undertake implementation efforts of UNSCR 1540. The proposed workshops will be
specifically tailored for border, customs and regulatory officials and will comprise the
main elements of an export control process including applicable laws (including national
and international legal aspects), regulatory controls (including licensing provisions, end-user
verification and awareness-raising programmes) and enforcement (including commodity
identification, risk-assessment and detection methods).

Budget: EUR 475 000
Official Journal: L 127 – 15.5.2008
Estimated duration of the action: 24 months.

Úřední věstník Evropské unie

— Integrating States Signatories in Africa to fully participate in and contribute to the
implementation of the CTBTO monitoring and verification system.

Budget: EUR 2 316 000

Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA).

Council Joint Action 2008/314/CFSP of 14 April 2008 on
support for IAEA activities in the areas of nuclear security
and verification – IAEA IV.

The objectives are:

Budget: EUR 7 703 000

— strengthening national legislative and regulatory infrastructures for the implementation
of relevant international instruments in the areas of nuclear security and verification,
including comprehensive safeguards agreements and the Additional Protocol,

Official Journal: L 107 – 17.4.2008
Estimated duration of the action: 24 months.

— assisting States in strengthening the security and control of nuclear and other radioactive
materials,

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA).

7.8.2012

— strengthening States' capabilities for detection and response to illicit trafficking in nuclear
and other radioactive materials.

Objective and implementing entity

Council Joint Action 2008/307/CFSP of 14 April 2008 in
support of the World Health Organisation activities in the
area of laboratory bio-safety and bio-security.

The overall objective is to support, the implementation of the BTWC, in particular those
aspects that relate to the safety and security of microbial or other biological agents and
toxins in laboratories and other facilities, including during transportation as appropriate, in
order to prevent unauthorised access to and removal of such agents and toxins.

Budget and duration

Budget: EUR 2 105 000

7.8.2012

Title

Official Journal: L 106 – 16.4.2008
Estimated duration of the action: 24 months.
CS

— Promotion of bio-risk reduction management through regional and national outreach,
— Strengthening the security and laboratory management practices against biological risks.
Implementing entity: The World Health Organisation.

Council Joint Action 2007/753/CFSP of 19 November
2007 in support of IAEA monitoring and verification
activities in the DPRK.

Objective:

Budget: EUR 1 780 000

— to contribute to the implementation of monitoring and verification activities in the
DPRK, in accordance with the Initial Actions of 13 February 2007, as agreed in the
framework of the six-party-talks.

Official Journal: L 304 – 22.11.2007
Estimated duration of the action: 18 months.

Council Joint Action 2007/468/CFSP of 28 June 2007 –
CTBTO II.

The objective is to support the early entry into force of the Treaty, and need to the rapid
buildup of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) verification regime via:
— Improvement of the knowledge of Provisional Technical Secretariat noble gas measure
ments;

Budget: EUR 1 670 000
Official Journal: L 176 – 6.7.2007
Estimated duration of the action: 15 months.

— Support to on-Site Inspection via the support for the Preparations for the Integrated
Field Exercise 2008.
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Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA Department of Safe
guards)

Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Council Joint Action 2007/185/CFSP of 19 March 2007 –
OPCW.

The objective is to support the universalisation of the Chemical Weapons Convention
(CWC), and in particular to promote the ratification/accession to the CWC by States not
Parties (signatory States as well as non-signatory States) and to support the full implemen
tation of the CWC by the States Parties.

Budget: EUR 1 700 000
Official Journal: L 85 – 27.3.2007
Estimated duration of the action: 18 months.

— promotion of universality of the CWC,
— support for full implementation of the CWC by States Parties,
— international cooperation in the field of chemical activities, as accompanying measures
to the implementation of the CWC,

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.
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— support for the creation of a collaborative framework among the chemical industry,
OPCW and national authorities in the context of the 10th anniversary of the OPCW.

Objective and implementing entity

Council Joint Action 2007/178/CFSP of 19 March 2007 –
Russian Federation IV.

The objective is to assist the Russian Federation in destroying some of its chemical weapons,
towards fulfilment of Russia’s obligations under the Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their
Destruction.

Budget and duration

Budget: EUR 3 145 000

C 237/12

Title

Official Journal: L 81 – 22.3.2007
Estimated duration of the action: 18 months.
CS

This Joint Action supported the completion of the electricity supply infrastructure at
Shchuch’ye chemical weapon destruction facility, in order to provide a reliable power
supply for the operation of the chemical weapon destruction facility.
Implementing entity: The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

Council Joint Action 2006/418/CFSP of 12 June 2006 –
IAEA III.

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU
assistance such as:

— Strengthening the Security and Control of Nuclear and other Radioactive Materials;

Official Journal: L 165 – 17.6.2006.
Estimated duration: the action expired on 12.9.2007.

— Strengthening of States' Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking.
Implementing entity: The International Atomic Energy Agency

Council Joint Action 2006/419/CFSP of 12 June 2006 –
UNSCR 1540.

The action aimed at addressing three aspects of the implementation

Budget: EUR 195 000

— awareness-raising of requirements and obligations under the Resolution,

Official Journal: L 165 – 17.6.2006.

— contributing to strengthening national capacities in three target regions (Africa, Latin
America and Caribbean, Asia-Pacific) in drafting national reports on the implementation
of UNSC Resolution 1540 (2004) and

Estimated duration: the action expired on 12.6.2008.

Úřední věstník Evropské unie

— Legislative and Regulatory Assistance;

Budget: EUR 6 995 000

— sharing experience from the adoption of national measures required for the implemen
tation of the Resolution.
Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA - formerly
the Department for Disarmament Affairs).

Council Joint Action 2006/243/CFSP of 20 March 2006 –
CTBTO I.

The objective is to improve the capacity of CTBT Signatory States to fulfil their verification
responsibilities under the CTBT and to enable them to fully benefit from participation in the
treaty regime by a computer-based training/self-study.

Budget: EUR 1 133 000

Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Estimated duration of the action: 15 months.

Official Journal: L 88 – 25.3.2006

7.8.2012

Objective and implementing entity

Budget and duration

Council Joint Action 2006/184/CFSP of 27 February 2006
– BTWC.

Overall objective: to support the universalisation of the BTWC and, in particular, to promote
the accession to the BTWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory
States) and to support the implementation of the BTWC by the States Parties.

Budget: EUR 867 000

— Promotion of the universality of the BTWC;

Estimated duration of the action: 18 months.

7.8.2012

Title

Official Journal: L 65 – 7.3.2006
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— Support for implementation of the BTWC by the States Parties.
Implementing entity: The Graduate Institute of International Studies, Geneva.
Council Joint Action 2005/913/CFSP of 12 December
2005 – OPCW II.

The objective is to support the universalisation of the CWC and in particular to promote the
accession to the CWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory States)
and to support the implementation of the CWC by the States Parties.

Budget: EUR 1 697 000

— Promotion of universality of the CWC;

Estimated duration of the action: 12 months.

Official Journal: L 331 – 17.12.2005

— Support for implementation of the CWC by the States Parties;
— International cooperation in the field of chemical activities.

Council Joint Action 2005/574/CFSP of 18 July 2005 –
IAEA II.

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU
assistance such as:
— Strengthening the Physical Protection of Nuclear Materials and other Radioactive
Materials in Use, Storage and Transport and of Nuclear Facilities;

Budget: EUR 3 914 000
Official Journal: L 193 – 23.7.2005
Estimated duration of the action: 15 months.

— Strengthening of Security of Radioactive Materials in Non-Nuclear Applications;
— Strengthening of States’ Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking;
— Legislative Assistance for the Implementation of States’ Obligations under IAEA Safe
guards Agreements and Additional Protocols.

Úřední věstník Evropské unie

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency.
Council Joint Action 2004/797/CFSP of 22 November
2004 – OPCW I.

The objective is to support the universalisation of the CWC and in particular to promote the
accession to the CWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory States)
and to support the implementation of the CWC by the States Parties.

Budget: EUR 1 841 000

— Promotion of universality of the CWC;

Estimated duration of the action: 12 months.

Official Journal: L 349 – 25.11.2004

— Support for implementation of the CWC by the States Parties;
— International cooperation in the field of chemical activities.
Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.
Council Joint Action 2004/796/CFSP of 22 November
2004 – Russian Federation III.

Implementing entity: The Federal Republic of Germany.

Budget: EUR 7 730 000
Official Journal: L 349 – 25.11.2004
Estimated duration of the action: 36 months.

C 237/13

The objective is to contribute to reinforcing the physical protection of nuclear sites in
Russia, so as to reduce the risk of theft of nuclear fissile material and of sabotage by
improving the physical protection for fissile materials at the Bochvar Institute in Moscow
(VNIINM) of the Russian Federal Agency for Atomic Energy FAAE (formerly MINATOM).

Objective and implementing entity

Council Joint Action 2004/495/CFSP of 17 May 2004 –
IAEA I.

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU
assistance such as:
— Strengthening the Physical Protection of Nuclear Materials and other Radioactive
Materials in Use, Storage and Transport and of Nuclear Facilities;

Budget and duration

Budget: EUR 3 329 000
Official Journal: L 182 – 19.5.2004

C 237/14

Title

Estimated duration of the action: 15 months.
CS

— Strengthening of Security of Radioactive Materials in Non-Nuclear Applications;
— Strengthening of States' Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking.
Implementing entity: The International Atomic Energy Agency.
Council Joint Action 2003/472/CFSP of 24 June 2003 –
Russian Federation II.

This Joint Action aims at financing a unit of experts under the cooperation programme for
non-proliferation and disarmament in the Russian Federation.

Budget: EUR 680 000
Official Journal: L 157 – 26.6.2003
Duration: shall expire on the date of expiry of
European Union Common Strategy 1999/414/CFSP
on Russia.

The project contributed to:

Budget: EUR 8 900 000

— a chemical weapons pilot destruction plant situated in Gorny, Saratov region, Russia;

Official Journal: L 331 – 23.12.1999

— a set studies and experimental studies on plutonium transport, storage and disposition.

Duration: shall expire on the date of expiry of the
European Union Common Strategy 1999/414/CFSP
on Russia.

Úřední věstník Evropské unie

Council Joint Action 1999/878/CFSP of 17 December
1999 – Russian Federation I.

7.8.2012
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PŘÍLOHA II
ANNEX TO THE SIX-MONTHLY WMD PROGRESS REPORT
Overview of instrument for stability, priority 1

Project identification

Title

Objective

n.a.

Retraining former weapon scientists and
engineers through support for International
Science and Technology Centre (ISTC,
Moscow) and Science and Technology
Centre (STCU, Kiev).

The main objective of the Centres is to
redirect scientists/engineers' talents to
civilian and peaceful activities through
science and technological cooperation.

Contractor

Amount

ISTC/STCU

CS

‘Risk mitigation and preparedness relating to chemical, biological, radiological and nuclear materials or agents’

Execution period

TACIS
EUR 235 million

1997-2006
IFS
2007

EUR 8 million

2008

EUR 7,5 million

2009

EUR 5,0 million

2010

EUR 4,5 million

2011

EUR 4,0 million

2012

Amount

Execution period

EUR 5 million

11.7.2008 – 12.4.2013

~ EUR 5 million

19.3.2008 – 31.12.2010

AAP 2007 (Excluding funding for ISTC/STCU)
Project identification

Objective

Contractor

IFS/2008/145-156

Combating illicit trafficking of nuclear and
radioactive materials in FSU countries
(Russian Federation, Ukraine, Armenia,
Moldova, Georgia, Azerbaijan and Belarus).

The purpose of the action is to supply
equipment for detection of NRM at border
check points as it was identified in the
previous phase of the activity financed by
TACIS
Nuclear
Safety
programme,
contributing thus to reduce nuclear and
radiation terrorism threat.

JRC

IFS/2008/145-130

Assistance in export control of dual-use
goods.

The specific objective is to support the
development of the legal framework and
institutional capacities for the establishment
and enforcement of effective export controls
on dual-use items, including measures for
regional cooperation with a view of
contributing to the fight against the prolif
eration of WMD and related materials,
equipment and technologies.

BAFA (D)

C 237/15

Title

Úřední věstník Evropské unie

EUR 15 million

Project identification

IFS/2008/145-132

Objective

Knowledge Management System on CBRN
Trafficking.

The overall objective of the activity is to
improve capabilities of participating states,
neighbouring countries of the EU in SouthEast Europe and possibly Caucasus, to
combat the illicit trafficking and criminal
use of CBRN materials (preparation phase
to ‘EU CBRN Centres of Excellence’).

Contractor

UNICRI

Amount

Execution period

EUR 1 million

31.1.2008 – 1.8.2010

Amount

Execution period

EUR 1 million

16.3.2009 – 15.7.2011

CS

Title

C 237/16

AAP 2007 (Excluding funding for ISTC/STCU)

AAP 2008 (Excluding funding for ISTC/STCU)
Contractor

IFS/2009/200-523

Knowledge management system on CBRN
trafficking in North Africa and selected
countries in the Middle East.

The aim of the project would be to develop
a durable co-operation legacy in the area of
trafficking of CBRN materials (preparation
phase to ‘EU CBRN Centres of Excellence’).

UNICRI

IFS/2009/217-540

Strengthening bio-safety and bio-security
capabilities in Central Asian countries.

The project will address shortcomings in the
safety/security practices of key biological
facilities in selected countries of Central
Asia. The main objectives of the project
are to raise the skills of the personnel
working at facilities (laboratories) handling
dangerous biological agents or supervising
those facilities, and to provide additional
equipment, as needed, to ensure an
adequate level of bio-safety and security.

ISTC

EUR 6,8 million

21.9.2009 – 21.9.2014

IFS/2009/219-636

Combating illicit trafficking of nuclear and
radioactive materials in selected FSU and
Mediterranean Basin countries and prep
aration of border management activities in
the ASEAN region.

The overall objective of this project is to
reduce the threat of nuclear and radiation
terrorism. For this purpose the assistance
will be provided to the partner countries in
the improvement of the technical and
organisational measures for detection of
nuclear and radioactive materials (NRM)
illicit trafficking.

JRC

EUR 6,7 million

2.12.2009 – 1.12.2014

7.8.2012

Objective
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Title

Project identification

Project identification

IFS/2009/216-327

Title

Awareness raising of exporters
Control of dual-use goods.

export

Contractor

Amount

Execution period

The overall objective of the project is to
enhance the effectiveness of export control
of dual use items in the Russian Federation,
with a view to contribute to the fight against
the proliferation of WMD. The specific
objectives will be achieved through
information exchange with EU exporters,
support industry and researchers for
awareness raising, organisation of seminars
for exporters in the regions of the Russian
Federation.

Russian independent nonprofit organisation for
professional advancement
‘Export Control Training
Center’.

EUR 1 million

1.9.2009 – 1.3.2011

CS

Objective

7.8.2012

AAP 2008 (Excluding funding for ISTC/STCU)

AAP 2009 (Excluding funding for ISTC/STCU)
Contractor

Amount

Execution period

CBRN Centre of Excellence – First Phase.

To set up a mechanism contributing to
strengthen the long-term national and
regional capabilities of responsible auth
orities and to develop a durable cooperation
legacy in the fight against the CBRN threat.

UNICRI/JRC
main
contracts/2 pilot projects
in South East Asia/first
stup (2 Secretariats in
Caucasus and South East
Asia).

EUR 5 million

May 2010 – May 2012

IFS/2010/235-364

Border monitoring activities in the Republic
of Georgia, Central Asia and Afghanistan.

To enhance the detection of radioactive and
nuclear materials at identified borders
crossing and/or nodal points in the
Republic of Georgia, at Southern borders
of selected Central Asian countries with
Afghanistan and at the airport of Kabul.

JRC

EUR 4 million

4.5.2010 – 4.5.2013

IFS/2010/238-194

EpiSouth: a network for the control of
health and security threats and other biosecurity risks in the Mediterranean Region
and South-East Europe.

To increase through capacity building the
bio security in the Mediterranean region
and South-East Europe (10 EU + 17 non
EU countries).

Istituto
Superiore
Sanità, Rome (Italy).

EUR 3 million

15.10.2010 – 15.4.2013

IFS/2010/247-264 (service)
IFS/2010/248-064 +
IFS/2010/258-635 (supply)

Redirection of former Iraqi WMD scientists
through capacity building for decommis
sioning of nuclear facilities, including site
and radioactive waste management.

To assist Iraq with redirection of scientists
and engineers possessing WMD-related skills
and dual-use knowledge through their
engagement in a comprehensive decommis
sioning, dismantling and decontamination of
nuclear facilities.

UNIVERSITA
DEGLI
STUDI DELL'INSUBRIA
(service) – CANBERRA +
NNL (supplies)

EUR 2,5 million
(1,5 M for service +
1,5 M for supplies)

August 2010 – August
2013

di

C 237/17

Objective

IFS/2010/239-471
(UNICRI main) –
IFS/2010/239-481 (JRC
main) – IFS/2010/253-483
and IFS/2010/253-485
(pilot projects JRC and
Univ. Milan)/IFS/2010/250984 (UNICRI establishment
of 2 Secretariats).

Title

Úřední věstník Evropské unie

Project identification

Project identification

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2010/253-484

Knowledge Management System on CBRN
risk mitigation – Evolving towards CoE
‘Mediterranean Basin’.

To integrate the existing Knowledge
Management Systems, namely for South
East Europe and for North Africa, and to
prepare the evolution towards a Centre of
Excellence in the Mediterranean Basin
dealing with CBRN risk mitigation
(preparation phase to ‘EU CBRN Centres of
Excellence’).

UNICRI

EUR 0,5 million

25.11.2010 – 30.4.2012

IFS/2010/254-942

Bio-safety and bio-security improvement at
the Ukrainian anti-plague station (UAPS) in
Simferopol.

To contribute to full implementation of the
BTWC (Biological and Toxin Weapons
Convention) in Ukraine, which includes the
prevention of illicit access to pathogens by
terrorists and other criminals.

STCU

EUR 4 million

22.11.2010 – 21.8.2014

IFS/2010/256-885

Assistance in export control of dual-use
goods.

Continuation of the on-going activities in
this field in the already covered countries,
with possible extension to other regions/
countries.

BAFA (D)

EUR 5 million

21.12.2010 – 1.7.2013

Amount

Execution period

EUR 4,5 million
EUR 16,3 million

23.8.2011 – 28.2.2013

EUR 5 million

30.11.2011 – 30.11.2015

CS

Title

C 237/18

AAP 2009 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Title

Objective

Contractor

IFS/2011/263-555 (set-up)
IFS/2011/273-506
(actions)

CBRN Centres of Excellence – Second phase.

Set-up of three to four new Centres in the
Middle East and, possibly, Gulf region, Medi
terranean Basin, Central Asia and Southern
Africa and extension of the projects in South
East Asia and in Ukraine/South Caucasus
and implementation of thematic projects in
all project areas of priority 1.

UNICRI

IFS/2011/273-571

Enhancing the capability of the IAEA Safe
guards Analytical Service (ECAS) – EU
contribution to the new Nuclear Material
Laboratory (NML).

To ensure that the IAEA has a strong inde
pendent analytical capability for safeguards
in the decades to come by means of
expansion and modernisation of the IAEA
Safeguards Analytical Services.

IAEA

7.8.2012

Project identification
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AAP 2010 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2011/272-372 (service)
and IFS/2011/272-424
(supplies)

Establishment of Mobile Laboratories for
Pathogens up to Risk Group 4 in
combination with CBRN Capacity Building
in Sub-Saharan Africa.

Implementation of two units of mobile labs
to be used to perform diagnosis of up to
group 4 infectious agents in sub-Saharan
Africa and one ‘stand-by’ unit based in EU
for training purposes and to be deployed in
other countries outside EU where these
agents are endemic or outbreaks occur.

BERNHARD-NOCHTINSTITUT FUR TROPEN
MEDIZIN
(service)
–
supply under evaluation.

EUR 3,5 million

15.12.2011 – 14.12.2015

IFS/2011/273-572

Strengthening bio-safety and bio-security
capabilities in South Caucasus and in
Central Asian Countries.

To raise the capabilities of State organi
sations in target countries responsible for
bio-safety and bio-security in a way that
will result in a substantial improvement of
the countries’ bio-safety/security situations.

UNICRI

EUR 5 million

1.1.2012 – 31.12.2015

Amount

Execution period

EUR 20 million

30.11.2011 – 30.11.2013

EUR 14,7 million

To be signed in 2012.

CS

Project identification

Objective

IFS/2011/278-349

Multilateral Nuclear Assurances - EU
contribution to the Low Enriched Uranium
bank under the supervision of the Inter
national Atomic Energy Agency (IAEA).

The IfS contribution (EUR 20 million) will
be dedicated to the purchase of a quantity of
Low Enriched Uranium.

—

Chemical, biological, radiological and
nuclear (CBRN) Centres of Excellence –
Third Phase.

(1) to extend existing activities (management
contracts with JRC and UNICRI) till the end
of 2014 with the aim of improving national
CBRN policies and defining comprehensive
tailored assistance packages, in a coherent
and effective combination of national and
regional dimensions [EUR 5,5 million], (2)
to improve national CBRN policies through
the implementation of concrete actions in
the areas of export control of dual-use
goods, illicit trafficking of CBRN materials,
bio-safety and bio-security, scientists'
engagement [EUR 9,2 million] including
governance.

Contractor

IAEA

C 237/19

Title
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AAP 2011 (Excluding funding for ISTC/STCU)
Project identification

7.8.2012

AAP 2010 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Title

Objective

—

Border monitoring activities in the Demo
cratic Republic of the Congo, Russian Feder
ation, Ukraine and South East Asia.

—

Co-operation in export control of dual-use
goods.

Contractor

Execution period

To counteract nuclear and radiation
terrorism threat. For this purposes the
assistance should be provided to the
identified countries in the improvement of
the technical and organisational measures
for detection of Nuclear and Radioactive
Materials (NRM) illicit trafficking, including
training and establishment of an expert
network.

EUR 5,8 million

To be signed in 2012.

To strengthen the export control systems of
partner countries, with a strong link with
the Regional Centres of Excellence activities,
by aligning them to the standard of the
international export control regimes and
treaties and therefore meeting the
requirements of the UNSCR 1540 (2004).

EUR 3 million

To be signed in 2012.

Amount

Execution period

EUR 5 million

To be signed in 2012/13.

CS

Amount

C 237/20

AAP 2011 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Title

Objective

—

Enhancing the Capability of the IAEA Safe
guards Analytical Service (ECAS).

Support international cooperation on tech
nological infrastructure and networks
necessary to verify the non-diversion of
declared nuclear material but also the
absence of illicit nuclear material and activ
ities.

IAEA

—

Chemical, biological, radiological and
nuclear (CBRN) Centres of Excellence –
Fourth Phase.

(1) To extend existing activities (man
agement contracts with JRC and UNICRI)
until the end of 2014 with the aim of
improving national CBRN policies and
defining comprehensive tailored assistance
packages, in a coherent and effective
combination of national and regional
dimensions [EUR 5,5 million], (2) to
improve national CBRN policies through
the implementation of concrete actions in
the areas of export control of dual-use
goods, illicit trafficking of CBRN materials,
bio-safety and bio-security, scientists'
engagement [EUR 9,2 million] including
governance.

JRC
UNICRI
Consortia (EU MS)

Contractor

To be signed in 2012 and
2013.

7.8.2012

Project identification
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AAP 2012 (Excluding funding for ISTC/STCU)

