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RÖVID INDOKOLÁS 

Az új technológiák jelentős hatást gyakorolnak a külpolitikára. Akár a kiberbiztonságról, akár 

az emberi jogokról, a digitális kereskedelemről vagy a fejlődésről van szó, gondoskodnunk 

kell arról, hogy az Unió támogassa a lehetőségeket és mérsékelje a fenyegetéseket. A kettős 

felhasználású termékekről szóló rendelet felülvizsgálatának célja az Unió mint vezető és 

felelős globális partner szerepének további erősítése, a stratégiai érdekeinket, illetve 

világszerte az emberi jogokat sértő technológiák elterjedésének megelőzése révén.  

 

Ez a felülvizsgálat a gyors technológiai változások idején, valamint a globális geopolitikai 

egyensúly jelenleg zajló eltolódása miatt elengedhetetlen. Az előadó határozottan támogatja a 

Bizottság emberi biztonságon alapuló megközelítését, és számos területen ennek 

egyértelműsítésére törekszik, ami még jobban hozzájárul az emberi jogoknak az Unió kül- és 

kereskedelempolitikájába történő beépítéséhez, valamint következetességet biztosít az Unió 

kül- és biztonságpolitikája, illetve gazdasági és kereskedelmi érdekei között. 

 

A gyors technológiai változásokra való tekintettel rendkívül időszerű, hogy az Unió bizonyos 

kibertér-felügyeleti technológiákat felvegyen az ellenőrzési jegyzékbe mint olyan kettős 

felhasználású termékeket, amelyeket fel lehet használni az emberi jogok megsértésére vagy az 

Unió stratégiai érdekeinek aláásására. Ugyanakkor nem szükséges minden technológiát 

ellenőrizni, és elő kell segíteni az olyan – például titkosítási – technológiák kivitelét, amelyek 

ténylegesen segítik az emberi jogok védelmét. Arról is meg kell győződnünk, hogy ne rójunk 

szükségtelen terheket az exportőrökre, és ne akadályozzuk a jogszerű internetes biztonsági 

kutatást. 

 

A jegyzékben nem szereplő termékek végfelhasználásának az emberi biztonság 

szempontjából történő célzott ellenőrzése a megfelelő lépés annak biztosításához, hogy az 

Unió meg tudja állítani a szabálytalan transzfereket, azonban egyértelműbb jogi helyzetet kell 

biztosítania. A kettős felhasználású termékeket (különösen a kibertér-felügyeleti 

technológiákat) gyakran használják közvetlenül az emberi jogok megsértésére, de egyéb 

súlyos emberi jogi visszaéléseket is lehetővé tehetnek. Ilyen például az, amikor emberijog-

védőkről vagy újságírókról jogszerűtlenül megszerzett információkat használnak fel  későbbi 

letartóztatásukra és/vagy megkínzásukra.  

Olyan időtálló keretre van szükség, amely figyelembe tudja venni a változó körülményeket. 

Amikor a tagállamok úgy határoznak, hogy életbe léptetik a végfelhasználás célzott 

ellenőrzését, fontolóra kell venni az ellenőrzési jegyzékek módosítását. A kibertér-felügyeleti 

technológiákra vonatkozó önálló uniós lista tekintetében biztosítani kell a sürgősségi eljárás 

rendelkezésre állását, hogy gyorsan lehessen reagálni a harmadik országokban bekövetkező 

változásokra, valamint a vizsgálatot igénylő új technológiai fejleményekre. 

 

Mivel a külföldi ügyletek egyre összetettebbek lesznek, fontos az információmegosztás 

fokozása és az átláthatóság megerősítése. Az elszámoltathatóság és a felügyelet elősegítése 

érdekében a tagállamoknak az engedélyekkel kapcsolatos valamennyi információt 

rendelkezésre kell bocsátaniuk. Ez az eljárás a már létező bevált gyakorlatokon alapulna, 

néhány tagállam pedig ezt önkéntes jelleggel már követi is. Az egyenlő versenyfeltételek 

biztosítása érdekében a rendelet megsértéséből eredő szankcióknak is egységeseknek kellene 

lenniük az Unióban. 
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Az Európai Parlament már évek óta sürgeti a kettős felhasználású termékekről szóló rendelet 

felülvizsgálatát, és rendkívül fontos, hogy most a folyamat a lehető leggyorsabban 

végbemenjen. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A kettős felhasználású termékek új 

kategóriáinak megjelenésére tekintettel, 

valamint az Európai Parlament felhívásai 

nyomán, továbbá reagálva azon jelzésekre, 

amelyek szerint az Unióból exportált 

kibertér-felügyeleti technológiával olyan 

személyek éltek vissza, akik fegyveres 

konfliktus vagy belső elnyomás során az 

emberi jogokat vagy a nemzetközi 

humanitárius jogot súlyosan sértő 

cselekmények irányításában vagy a 

végrehajtásában részt vállaltak, indokolt e 

technológiák exportjának ellenőrzése a 

közbiztonság és a közerkölcs védelme 

érdekében. Ezen intézkedések nem 

léphetik túl az arányosság szabta 

kereteket. Különösen nem korlátozhatják 

a törvényes célokra – ideértve a 

bűnüldözést és az internetes biztonsági 

kutatást – használt információs és 

kommunikációs technológia exportját. A 

Bizottság – a tagállamokkal és érdekelt 

felekkel szoros együttműködésben – 

iránymutatásokat dolgoz ki a fenti 

ellenőrzések gyakorlati alkalmazásának 
támogatása céljából. 

(5) A kettős felhasználású termékek új 

kategóriájaként megjelentek bizonyos 

olyan kibertér-felügyeleti technológiák, 

amelyeket az emberi jogokkal – például a 

magánélethez való joggal, az 

adatvédelemhez való joggal, a 

véleménynyilvánítás szabadságával és az 

egyesülési szabadsággal – való közvetlen 

visszaélésekre használnak fel oly módon, 

hogy anélkül követnek nyomon vagy 

szereznek meg adatokat, hogy 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

engedélyt kértek volna a rendszer 

tulajdonosától vagy adminisztrátorától, 

és/vagy működésképtelenné teszik vagy 

károsítják a célzott rendszert. Az Európai 

Parlament felhívásai nyomán, továbbá 

reagálva azon bizonyítékokra, amelyek 

szerint egyes kibertér-felügyeleti 

technológiákkal olyan személyek éltek 

vissza, akik olyan országokban, ahol 

megállapították az emberi jogok súlyos 

megsértését, az emberi jogok nemzetközi 

jogát vagy a nemzetközi humanitárius 

jogot sértő cselekmények irányításában 

vagy a végrehajtásában részt vállaltak, 

indokolt e technológiák exportjának 

ellenőrzése. A titkosítás ellenőrzésének 

jelenlegi szintje ellentmond annak a 

ténynek, hogy a titkosítás kulcsfontosságú 

eszköz annak biztosítására, hogy a 
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polgárok, vállalkozások és kormányok 

meg tudják védeni adataikat a bűnözőkkel 

és egyéb rosszindulatú szereplőkkel 

szemben, biztosítani lehessen a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a 

biztonságos kommunikációt, többek között 

az emberijog-védők számára. Ezért 

indokolt a titkosítás exportjának további 

támogatása. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ennek eredményeként indokolt a 

kettős felhasználású termékek 

fogalommeghatározásának felülvizsgálata, 

valamint a kibertér-felügyeleti technológia 

fogalommeghatározásának bevezetése. 

Tisztázni kell továbbá azt is, hogy a kettős 

felhasználású termékek exportjának 

ellenőrzéséhez alkalmazott értékelési 

kritériumai magukban foglalják azokat a 

megfontolásokat, amelyek az e 

termékekkel terrorcselekmények vagy az 

emberi jogok megsértése során történő 

lehetséges visszaélésekre vonatkoznak. 

(6) Ennek eredményeként indokolt a 

kettős felhasználású termékek 

fogalommeghatározásának felülvizsgálata, 

valamint a kibertér-felügyeleti technológia 

fogalommeghatározásának bevezetése. 

Tisztázni kell továbbá azt is, hogy a kettős 

felhasználású termékek exportjának 

ellenőrzéséhez alkalmazott értékelési 

kritériumok figyelembe veszik a kibertér-

felügyeleti technológiák emberi jogokra 

gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatását, 

valamint a terrorcselekmények 

megelőzésére gyakorolt hatásukat, 

ahogyan az a 2008/944/KKBP tanácsi 

közös állásponthoz1a készített felhasználói 

útmutatóban is szerepel. 

 _______________________ 

 1a A Tanács 2008. december 8-i 

2008/944/KKBP közös álláspontja a 

katonai technológia és felszerelések 

kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös 

szabályok meghatározásáról (HL L 335., 

2008.12.13., 99. o.).  

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A kibertér-felügyeleti technológiák 

exportjának ellenőrzésére irányuló 

intézkedések nem haladhatják meg a 

szükséges és arányos mértéket. Különösen 

nem korlátozhatják a törvényes célokra – 

ideértve a bűnüldözést és az internetes 

biztonsági kutatást – használt információs 

és kommunikációs technológia exportját. 

A Bizottságnak – a tagállamokkal és az 

érdekelt felekkel szoros együttműködésben 

– iránymutatásokat kell kidolgoznia a 

fenti intézkedések gyakorlati 

alkalmazásának támogatása céljából. 

Indokolás 

E módosításra a szöveg belső logikájának megőrzése érdekében van szükség, ugyanis az (5) 

és (6) preambulumbekezdésekhez fűzött módosításokra épül. 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Tisztázni és harmonizálni kell az 

olyan mindenre kiterjedő ellenőrzések 

hatályát, amelyek konkrét körülmények 

között a fel nem sorolt kettős 

felhasználású termékekre alkalmazandók, 

valamint foglalkozni kell a terrorizmus és 

az emberi jogok megsértésének 

kockázatával. A mindenre kiterjedő 

ellenőrzésekre vonatkozó megfelelő 

információcseréknek és konzultációknak 

biztosítaniuk kell az Unió szerte végzett 

ellenőrzések hatékony és következetes 

alkalmazását. A mindenre kiterjedő célzott 

ellenőrzések bizonyos feltételek mellett 

szintén alkalmazandók a kibertér-

felügyeleti technológia exportjára. 

törölve 

 

Módosítás   5 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) További uniós általános 

exportengedélyeket kell bevezetni a 

vállalatokra és a hatóságokra hárul 

adminisztratív terhek csökkentése 

érdekében, az érintett termékeknek a 

vonatkozó rendeltetési helyeken történő 

megfelelő szintű ellenőrzésének biztosítása 

mellett. Szintén be kell vezetni a nagy 

projektekre vonatkozó globális 

engedélyeket, hogy az engedélyezési 

feltételeket hozzáigazítsák az ipar sajátos 

igényeihez. 

(15) További uniós általános 

exportengedélyeket kell bevezetni a 

vállalatokra, különösen a kkv-kra és a 

hatóságokra háruló adminisztratív terhek 

csökkentése érdekében, az érintett 

termékeknek a vonatkozó rendeltetési 

helyeken történő megfelelő szintű 

ellenőrzésének biztosítása mellett. Szintén 

be kell vezetni a nagy projektekre 

vonatkozó globális engedélyeket, hogy az 

engedélyezési feltételeket hozzáigazítsák 

az ipar sajátos igényeihez. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az exportellenőrzés alá eső kettős 

felhasználású termékek I. melléklet A 

szakaszában szereplő közös listájának 

aktualizálására vonatkozó döntéseknek 

összhangban kell lenniük azokkal a 

kötelezettségekkel és vállalásokkal, 

amelyeket a vonatkozó nemzetközi non-

proliferációs rezsimek és exportellenőrzési 

megállapodások részeseként vagy a 

vonatkozó nemzetközi szerződések 

megerősítésével a tagállamok és az Unió 

elfogadtak. Az exportellenőrzésnek 

alávetendő kettős felhasználású termékek, 

mint például a kibertér-felügyeleti 

technológia, I. melléklet B. szakaszában 

szereplő közös listájának aktualizálására 

vonatkozó döntéseknek figyelembe kell 

venni azokat a kockázatokat, amelyek ilyen 

termékek kivitelével kapcsolatban – az 

emberi jogok, a nemzetközi humanitárius 

jog vagy az Unió és tagállamai alapvető 

biztonsági érdekeinek súlyos megsértése 

tekintetében – felmerülhetnek. Az 

(17) Az exportellenőrzés alá eső kettős 

felhasználású termékek I. melléklet A 

szakaszában szereplő közös listájának 

aktualizálására vonatkozó döntéseknek 

összhangban kell lenniük azokkal a 

kötelezettségekkel és vállalásokkal, 

amelyeket a vonatkozó nemzetközi non-

proliferációs rezsimek és exportellenőrzési 

megállapodások részeseként vagy a 

vonatkozó nemzetközi szerződések 

megerősítésével a tagállamok és az Unió 

elfogadtak. Az exportellenőrzésnek 

alávetendő kettős felhasználású termékek, 

mint például a kibertér-felügyeleti 

technológia, I. melléklet B. szakaszában 

szereplő közös listájának aktualizálására 

vonatkozó döntések során figyelembe kell 

venni azokat a kockázatokat, amelyek – 

olyan országokban, ahol megállapították 
az emberi jogok súlyos megsértését, az 

emberi jogok nemzetközi joga vagy a 

nemzetközi humanitárius jog, illetve az 

Unió és tagállamai alapvető biztonsági 
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exportellenőrzésnek alávetendő kettős 

felhasználású termékek IV. melléklet B. 

szakaszában szereplő közös listájának 

aktualizálására vonatkozó döntéseknek 

figyelembe kell venni a tagállamok 

közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos 

érdekeit az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 36. cikke szerint. A 

termékek és rendeltetési helyek II. 

melléklet A–J. szakaszában szereplő közös 

listájának aktualizálására vonatkozó 

döntéseknek figyelembe kell venni az e 

rendeletben meghatározott értékelési 

kritériumokat. 

érdekeinek megsértésére történő 

felhasználásuk tekintetében – ilyen 

termékek kivitelével kapcsolatban 
felmerülhetnek. Az exportellenőrzésnek 

alávetendő kettős felhasználású termékek 

IV. melléklet B. szakaszában szereplő 

közös listájának aktualizálására vonatkozó 

döntéseknek figyelembe kell venni a 

tagállamok közrenddel és közbiztonsággal 

kapcsolatos érdekeit az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 36. cikke 

szerint. A termékek és rendeltetési helyek 

II. melléklet A–J. szakaszában szereplő 

közös listájának aktualizálására vonatkozó 

döntéseknek figyelembe kell venni az e 

rendeletben meghatározott értékelési 

kritériumokat. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A számítógépes lopás és a 

2008/944/KKBP közös álláspontban 

említett, harmadik országokba történő 

újrakivitel kockázata szükségessé teszi a 

kettős felhasználású termékekkel 

kapcsolatos rendelkezések megerősítését. 

Indokolás 

A módosításra a szöveg belső logikájának megőrzése érdekében van szükség, ez a 

preambulumbekezdés ugyanis alátámasztja a 14. cikk (1) bekezdése fa) pontjának 

beillesztését. 

 

Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 36 . cikkével összhangban 

(21) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 36. cikkével összhangban 
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és annak korlátain belül, valamint a 

nagyobb fokú harmonizáció 

megvalósulásáig a tagállamok a közrend 

vagy a közbiztonság érdekében fenntartják 

jogukat bizonyos kettős felhasználású 

termékek Unión belüli átruházására 

vonatkozó ellenőrzésekre. Az arányosság 

érdekében felül kell vizsgálni a kettős 

felhasználású termékek Unión belüli 

transzferjének ellenőrzését a vállalatokra és 

a hatóságokra hárul adminisztratív terhek 

csökke ntése érdekében. Ezen felül az 

Unión belüli transzferek ellenőrzésének 

hatálya alá eső termékeknek a IV. 

melléklet B. szakaszában szereplő listáját a 

technológiai és kereskedelmi fejlemények 

fényében, továbbá a transzferek 

érzékenységének értékelésének 

tekintetében rendszeres időszakonként felül 

kell vizsgálni . 

és annak korlátain belül, valamint a 

nagyobb fokú harmonizáció 

megvalósulásáig a tagállamok a közrend 

vagy a közbiztonság érdekében fenntartják 

jogukat bizonyos kettős felhasználású 

termékek Unión belüli átruházására 

vonatkozó ellenőrzésekre. Az arányosság 

érdekében felül kell vizsgálni a kettős 

felhasználású termékek Unión belüli 

transzferjének ellenőrzését a vállalatokra, 

különösen a kkv-kra és a hatóságokra 

háruló adminisztratív terhek csökkentése 

érdekében. Ezen felül az Unión belüli 

transzferek ellenőrzésének hatálya alá eső 

termékeknek a IV. melléklet B. 

szakaszában szereplő listáját a technológiai 

és kereskedelmi fejlemények fényében, 

továbbá a transzferek érzékenységének 

értékelésének tekintetében rendszeres 

időszakonként felül kell vizsgálni. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22 a) Az elszámoltathatóság, valamint az 

exportellenőrzési tevékenységek 

nyilvánosság általi ellenőrzésének 

jelentőségére való tekintettel indokolt, 

hogy a tagállamok az engedélyezéssel 

kapcsolatos valamennyi vonatkozó adatot 

közzétegyék. 

Indokolás 

A módosításra a szöveg belső logikájának megőrzése érdekében van szükség, ez az új 

preambulumbekezdés ugyanis alátámasztja a 20. cikk (2) bekezdése a) pontjának módosítását. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A magánszektor elérése és az 

átláthatóság a hatékony exportellenőrzési 

rendszer elengedhetetlen eleme. 

Helyénvaló tehát rendelkezni az e rendelet 

alkalmazását támogató iránymutatás 

folyamatos fejlesztéséről, valamint – a 

jelenlegi gyakorlattal összhangban – az 

ellenőrzések végrehajtásáról szóló éves 

jelentések közzétételéről. 

(25) A magánszektor elérése és az 

átláthatóság a hatékony exportellenőrzési 

rendszer elengedhetetlen eleme. 

Helyénvaló tehát rendelkezni az e rendelet 

alkalmazását támogató iránymutatás 

folyamatos fejlesztéséről, valamint – a 

jelenlegi gyakorlattal összhangban – az 

ellenőrzések végrehajtásáról szóló éves 

jelentések közzétételéről. A rendelet egyes 

elemeinek értelmezéséhez nyújtott 

iránymutatás jelentőségére való tekintettel 

helyénvaló, hogy az említett iránymutatás 

a rendelet hatálybalépésekor nyilvánosan 

elérhető legyen. 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Az exportellenőrzések hatással 

vannak a nemzetközi biztonságra és a 

harmadik országokkal folyatott 

kereskedelemre, így helyénvaló a harmadik 

országokkal folyatott párbeszéd és 

együttműködés kialakítása a világszinten 

egyenlő versenyfeltételek elősegítése és a 

nemzetközi biztonság növelése érdekében. 

(29) Az exportellenőrzések hatással 

vannak a nemzetközi biztonságra és a 

harmadik országokkal folyatott 

kereskedelemre, így helyénvaló a harmadik 

országokkal folyatott párbeszéd és 

együttműködés kialakítása a világszinten 

egyenlő versenyfeltételek elősegítése és a 

nemzetközi biztonság növelése érdekében. 

Mivel a hagyományos fegyverek, valamint 

a kettős felhasználású áruk és 

technológiák exportjának ellenőrzéséről 

szóló Wassenaari Megállapodás 

aláíróinak legnagyobb része uniós 

tagállam, kedvező tovagyűrűző hatással 

lehet a globális normákra az is, ha uniós 

szinten magas szintű normákat állapítunk 

meg. 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) „kettős felhasználású termékek”: 

azok a termékek, beleértve a szoftvert és a 

technológiát is, amelyek polgári és katonai 

célokra egyaránt felhasználhatók, e 

fogalom továbbá magában foglalja: 

(1) „kettős felhasználású termékek”: 

azok a termékek, beleértve a szoftvert és a 

technológiát is, amelyek polgári és katonai 

célokra egyaránt felhasználhatók, és 

amelyek körébe tartoznak azok a 

termékek, amelyek felhasználhatók 

nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek, 

valamint hordozóeszközeik tervezésére, 

kifejlesztésére, gyártására vagy 

alkalmazására, ideértve azokat a 

termékeket is, amelyek egyaránt 

felhasználhatók nem robbantási célokra 

és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris 

robbanószerkezetek előállításához történő, 

bármilyen formájú hozzájárulás céljára; 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, mert elválaszthatatlanul kapcsolódik a 2. cikk (1) 

bekezdésének a) pontját törlő módosításhoz. 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) azokat a termékeket, amelyek 

felhasználhatók nukleáris, vegyi vagy 

biológiai fegyverek, valamint 

hordozóeszközeik tervezésére, 

kifejlesztésére, gyártására vagy 

alkalmazására, ideértve azokat a 

termékeket is, amelyek egyaránt 

felhasználhatók nem robbantási célokra 

és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris 

robbanószerkezetek előállításához történő, 

bármilyen formájú hozzájárulás céljára; 

törölve 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) „kibertér-felügyeleti technológia”: 

olyan eszközök (a kettős felhasználású 

termékektől eltérő hardver, szoftver és 

technológia), amelyek felhasználhatók az 

emberi jogok vagy a nemzetközi 

humanitárius jog, különösen a magánélet 

tiszteletben tartásához való jog, a 

véleménynyilvánítás szabadsága és az 

egyesülési szabadság súlyos és 

szisztematikus megsértésére, vagy 

fenyegetést jelenthetnek a nemzetközi 

biztonságra vagy az Unió és tagállamai 

alapvető biztonsági érdekeire nézve, és 

amelyeket kifejezetten az információs és 

telekommunikációs rendszerekbe történő 

olyan titkos behatolásra terveztek, 

amelynek célja az adatok nyomon 

követése, jogtalan megszerzése, gyűjtése 

és elemzése és/vagy a célzott rendszer 

működésképtelenné tétele vagy károsítása, 

a rendszer tulajdonosától vagy 

adminisztrátorától kapott konkrét, 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

engedély nélkül. Ez magában foglalja 

azokat a termékeket, amelyek az alábbi 

technológiákhoz és berendezésekhez 

kapcsolódnak: 

 a)  mobil telekommunikációs 

szolgáltatások lehallgatására szolgáló 

berendezések; 

 b)  behatoló szoftver; 

 c)  megfigyelőközpontok; 

 d)  törvényes lehallgatási rendszerek 

és adatmegőrzési rendszerek. 

 A kibertér-felügyeleti technológiák körébe 

nem tartoznak bele az olyan eszközök, 

amelyeket kifejezetten az alábbiak 

valamelyikére terveztek: 

 a)  számlakiállítás; 

 b)  hálózati elemeken belüli 

adatgyűjtési funkciók (pl. Exchange vagy 

HLR); 
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 c)  a hálózat szolgáltatásminősége 

(QoS); 

 d)  felhasználói elégedettség 

(felhasználói élmény - QoE); 

 e)  a hálózatvédelmet szolgáló 

tűzfalak; 

 f)  az alábbiak kiépítése, működtetése 

vagy védelme: 

 –  köztulajdonban lévő energia-, gáz- 

vagy vízellátási infrastruktúra; 

 –  a polgári vasúti, közúti, légi és vízi 

közlekedés intelligens irányítása; 

 –  üzemtervezés és e-egészségügy; 

 –  ipari termelés; 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, mert elválaszthatatlanul kapcsolódik a 2. cikk (1) 

bekezdésének a) pontját törlő módosításhoz. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) „végfelhasználó”: minden olyan 

természetes vagy jogi személy, aki vagy 

amely az exportált kettős felhasználású 

termékek végső átvevője és felhasználója; 

Indokolás 

Ezt a módosítást a szöveg belső logikája indokolja, ugyanis ha a végfelhasználót a termék 

tényleges végső átvevőjeként és felhasználójaként határozzuk meg, gondoskodnunk kell arról, 

hogy az exportőrök által a végfelhasználókról rendelkezésre bocsátott információk konkrétak 

és részletesek legyenek, lehetővé téve a hatóságok számára annak megfelelő értékelését, hogy 

megadják-e vagy sem a kiviteli engedélyt. 

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) „kellő gondosság”: az az üzleti 

döntéshozatali és kockázatkezelési 

rendszerek szerves részét képező, az üzleti 

vállalkozások emberi jogi felelősségére 

vonatkozó ENSZ-irányelvekben rögzített 

folyamat, amelyen keresztül a 

vállalkozások azonosíthatják, 

megelőzhetik és enyhíthetik az emberi 

jogokra gyakorolt tényleges és esetleges 

káros hatásokat, valamint rendelkeznek 

arról, hogy hogyan kezelik ezeket. 

Indokolás 

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges, ugyanis egyértelműen 

meghatároz egy, a bizottsági javaslat 4. cikkének (2) bekezdésében bevezetett fogalmat.  

 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az I. melléklet B. szakaszában 

felsorolt kibertér-felügyeleti technológiák 

kivitele engedélyköteles. 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, mert elválaszthatatlanul kapcsolódik a 2. cikk (1) 

bekezdéséhez fűzött módosításokhoz, melyek létrehozzák a „kibertér-felügyeleti technológia” 

különálló csoportját. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan személyek kívánják 

felhasználni vagy használhatják fel, akik – 

a releváns nemzetközi közintézmények, 

hatáskörrel rendelkező európai vagy 

d) olyan személyek kívánják 

felhasználni vagy használhatják fel, akik –  

az ENSZ, az Európa Tanács, az Unió 

vagy illetékes nemzeti hatóságok 
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nemzeti hatóságok azonosítása szerint – a 

végső rendeltetési hely szerinti 

tagállamban kialakult fegyveres 

konfliktusok vagy belső elnyomás során, 
az emberi jogokat vagy a nemzetközi 

humanitárius jogot súlyosan megsértő 

fellépések irányításában vagy 

végrehajtásában részt vállaltak vagy azért 

felelősek, és amennyiben a javasolt 

végfelhasználó biztonyítottan használt 

ilyen vagy hasonló termékeket a fenti 

jogok súlyos megsértésének irányítása 

vagy végrehajtása céljából; 

megállapítása szerint az emberi jogokat 

súlyosan megsértő országokban – az 

emberi jogok nemzetközi jogát vagy a 

nemzetközi humanitárius jogot megsértő 

fellépések irányításában vagy 

végrehajtásában részt vállaltak vagy azért 

felelősek, és amennyiben a javasolt 

végfelhasználó bizonyítottan használt ilyen 

vagy hasonló termékeket a fenti jogok 

megsértésének irányítása vagy végrehajtása 

céljából; 

Indokolás 

Erre a módosításra azért van szükség, mert az emberi jogok  kettős felhasználású termékek 

segítségével elkövetett megsértése gyakran nem minősül az emberi jogok súlyos 

megsértésének. Az emberi jogok (a magánélethez való jog, a véleménynyilvánítás szabadsága 

stb.) kibertér-felügyeleti technológiákkal történő megsértésére gyakran egyéb, súlyosnak 

tekinthető jogsértések, például kínzás, erőszakos eltüntetés stb. nyomán kerül sor. A 

jogbiztonság fokozása érdekében tisztázni kell továbbá azt is, mely nemzetközi szervezeteknek 

kell az értékelést biztosítaniuk. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) terrorcselekményekkel 

kapcsolatban kívánják felhasználni vagy 

használhatják fel. 

e) terrorcselekményekben részt vevő 

és a 2001/931/KKBP közös álláspontban 

meghatározott korlátozó intézkedések alá 

vont személyek, csoportok és szervezetek 

kívánják felhasználni. 

Indokolás 

A módosításra a jogbiztonság és az egyértelműség fokozása érdekében van szükség. 

 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha az exportőr – a kellő 

gondossággal történő eljárásra vonatkozó 

kötelezettsége alapján – tudatában van 

annak, hogy az általa kivitelre szánt és az I. 

mellékletben fel nem sorolt kettős 

felhasználású termékeket részben vagy 

egészben az (1) bekezdésben megnevezett 

célok bármelyikére szánják, akkor ezt 

köteles a hatáskörrel rendelkező hatóság 

tudomására hozni, amelyek dönt arról, 

hogy a termék kivitele engedélyköteles-e. 

(2) Ha az exportőr – a kellő 

gondossággal történő eljárásra vonatkozó 

kötelezettsége alapján – tudatában van 

annak, hogy az általa kivitelre szánt és az I. 

mellékletben fel nem sorolt kettős 

felhasználású termékeket részben vagy 

egészben az (1) bekezdésben megnevezett 

célok bármelyikére szánhatják, akkor ezt 

köteles a hatáskörrel rendelkező hatóság 

tudomására hozni, amelyek dönt arról, 

hogy a termék kivitele engedélyköteles-e. 

Indokolás 

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges, ugyanis a 4. cikk (1) 

bekezdéséhez fűzött módosításokhoz kapcsolódik. 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A fel nem sorolt termékek 

kivitelére vonatkozó engedélyeket adott 

termékekre és végfelhasználók számára 

adják ki. Az engedélyeket az exporter 

lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti 

tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, 

vagy amennyiben az exporter az Unión 

kívül rendelkezik lakóhellyel vagy 

telepedett le, a termékek helye szerinti 

tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 

adja ki. Az engedélyek az Unió egész 

területére érvényesek. Az engedélyek egy 

évig érvényesek, és azokat a hatáskörrel 

rendelkező hatóság meghosszabbíthatja. 

(3) A fel nem sorolt termékek 

kivitelére vonatkozó engedélyeket adott 

termékekre és végfelhasználók számára 

adják ki. Az engedélyeket az exportőr 

lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti 

tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, 

vagy amennyiben az exportőr az Unión 

kívül rendelkezik lakóhellyel vagy 

telepedett le, a termékek helye szerinti 

tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 

adja ki. Az engedélyek az Unió egész 

területére érvényesek. Az engedélyek két 

évig érvényesek, és azokat a hatáskörrel 

rendelkező hatóság meghosszabbíthatja. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben nem emelnek kifogást, úgy 

kell tekinteni, hogy a megkérdezett 

tagállamoknak nincs kifogásuk, és hasonló 

engedélykötelességet írnak elő 

"valamennyi lényegében hasonló 

ügyletre". Az engedélykötelességről 

tájékoztatják saját vámhatóságaikat és 

egyéb hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságaikat. 

Amennyiben nem emelnek kifogást, úgy 

kell tekinteni, hogy a megkérdezett 

tagállamoknak nincs kifogásuk, és hasonló 

engedélykötelességet írnak elő 

„valamennyi lényegében hasonló 

ügyletre”. Az engedélykötelességről 

tájékoztatják saját vámhatóságaikat és 

egyéb hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságaikat. Ezenkívül, amennyiben nem 

emelnek kifogást, a Bizottság felméri, 

hogy szükség van-e a 16. cikkben előírt 

eljárásnak megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására a kettős 

felhasználású termékek I. mellékletben, 

valamint a IV. melléklet B. szakaszában 

szereplő jegyzékeinek módosítására az (1), 

(2) és (3) bekezdésekben szereplő 

termékek e jegyzékekhez történő 

hozzáadásával. 

Indokolás 

Ha valamennyi tagállam egyetért abban, hogy egy bizonyos termék engedélyköteles, logikus 

lépés annak megfontolása, hogy a termék az állandó felügyelet érdekében rákerüljön-e az 

ellenőrzési jegyzékre. 

 

Módosítás   23 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az egyedi exportengedélyek és 

globális exportengedélyek egy évig 

érvényesek, és azokat a hatáskörrel 

rendelkező hatóság meghosszabbíthatja. A 

nagy projektekre vonatkozó globális 

exportengedélyek az illetékes hatóság által 

meghatározatndó időtartamig érvényesek. 

(3) Az egyedi exportengedélyek és 

globális exportengedélyek két évig 

érvényesek, és azokat a hatáskörrel 

rendelkező hatóság meghosszabbíthatja. A 

nagy projektekre vonatkozó globális 

exportengedélyek az illetékes hatóság által 

meghatározandó időtartamig érvényesek. 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az exportőrök a hatáskörrel rendelkező 

hatóság részére az egyedi exportengedélyre 

és globális exportengedélyre vonatkozó 

kérelemhez szükséges minden vonatkozó 

információt kötelesek megadni annak 

érdekében, hogy teljeskörűen tájékoztassák 

azt különösen a végfelhasználó, a 

rendeltetési ország és az exportált termék 

végfelhasználása tekintetében. 

Az exportőrök a hatáskörrel rendelkező 

hatóság részére az egyedi exportengedélyre 

és globális exportengedélyre vonatkozó 

kérelemhez szükséges minden vonatkozó 

információt kötelesek megadni annak 

érdekében, hogy teljeskörűen tájékoztassák 

azt különösen a végfelhasználó, a 

rendeltetési ország és az exportált termék 

végfelhasználása tekintetében. 

Kormányzati végfelhasználók esetén a 

benyújtott információkban konkrétan meg 

kell határozni, mely alegység, szervezeti 

egység, ügynökség vagy osztály lesz az 

exportált termék végleges 

végfelhasználója. 

Indokolás 

A módosítás annak biztosításához szükséges, hogy teljesen egyértelmű legyen, és a lehető 

legrészletesebb információ álljon rendelkezésre arról, hogy ki vagy mely szervezet az adott 

termék végfelhasználója. 

 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az emberi jogok tiszteletben tartása 

a rendeltetési országban és a nemzetközi 

humanitárius jog tiszteletben tartása a 

rendeltetési ország által; 

b) az emberi jogi jogszabályok 

tiszteletben tartása a rendeltetési országban 

és a nemzetközi humanitárius jog 

tiszteletben tartása a rendeltetési ország 

által, 

 

Módosítás   26 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) az ellenőrzések megerősítése – 

összhangban a 2008/944/KKBP közös 

álláspontban rögzített kritériumokkal – az 

olyan vállalkozásoknak, személyeknek 

vagy országoknak történő exportot 

illetően, amelyek nem rendelkeznek a 

feltörések és/vagy a számítógépes lopások 

elkerüléséhez vagy megelőzéséhez 

szükséges biztonsági elemekkel, illetve az 

olyan országokba irányuló exportot 

illetően, amelyek potenciálisan 

közvetíthetnek embargós vagy 

exporttilalmi listán szereplő vagy az 

emberi jogokra nézve fenyegetést jelentő 

országok felé; 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, mert a 14. cikk (1) bekezdésében szereplő, a bizottsági 

javaslatban már jelentős mértékben módosított lista logikus kibővítésének tekinthető. 

 

Módosítás   27 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) a vásárló országnak a nemzetközi 

közösséggel szemben tanúsított 

magatartása, különös tekintettel a 

terrorizmushoz való viszonyára, 

szövetségesi rendszerének jellegére és a 

nemzetközi jog tiszteletben tartására; 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, mert a 14. cikk (1) bekezdésében szereplő, a bizottsági 

javaslatban már jelentős mértékben módosított lista logikus kibővítésének tekinthető. 

 

Módosítás   28 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fc) a kettős felhasználású termékek 

vagy felszerelés kivitelének és a fogadó 

ország műszaki és gazdasági 

adottságainak összhangja, figyelembe 

véve, hogy az államoknak úgy kellene 

kielégíteni jogos biztonsági és védelmi 

szükségleteiket, hogy a fegyverkezés a 

legkisebb terhet rója az emberi és 

gazdasági erőforrásokra; 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, mert a 14. cikk (1) bekezdésében szereplő, a bizottsági 

javaslatban már jelentős mértékben módosított lista logikus kibővítésének tekinthető. 

 

Módosítás   29 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok nem adnak egyedi 

vagy általános exportengedélyt, 

brókertevékenységre vagy műszaki 

támogatásra vonatkozó engedélyt e 

rendeletnek megfelelően, illetve 

visszavonják az ilyen engedélyeket, 

amennyiben: 

 a)  komoly veszélye áll fenn annak, 

hogy a termékeket az emberi jogok 

megsértésére használhatják fel; 

 b)  a célország jogi kerete vagy 

technikai feltételei nem tudnak megfelelő 

biztosítékot nyújtani a súlyos emberi jogi 

visszaélésekkel szemben. 

Indokolás 

Az emberi jogok vagy a nemzetközi humanitárius jog dokumentált súlyos megsértése esetén 

kötelezővé kell tenni az exportengedély kiadásának megtagadását vagy visszavonását. Az 

Európai Unió semmilyen körülmények között sem tehet lehetővé emberi jogi jogsértéseket. 

Indokolt kötelezővé tenni az engedélyek megtagadását, ugyanazon logika alapján, amely már 

érvényes a hagyományos fegyverek exportellenőrzése terén, és amely szerint a tagállamok 

megtagadják az exportengedélyt, amennyiben nincs meg az összhang a 2008/944/KKBP közös 
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álláspont első, második, harmadik vagy negyedik kritériumával. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és a Tanács 

iránymutatásokat és/vagy ajánlásokat 

bocsát rendelkezésre annak biztosítása 

céljából, hogy a tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai közös 

kockázatértékeléseket alkalmazzanak a 

fenti kritériumok végrehajtására. 

(2) A Bizottság és a Tanács 

iránymutatásokat és/vagy ajánlásokat 

bocsát rendelkezésre annak biztosítása 

céljából, hogy a tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai a rendelet 

hatálybalépését követően közös 

kockázatértékeléseket alkalmazzanak a 

fenti kritériumok végrehajtására. 

Indokolás 

A módosításra azért van szükség, mert az iránymutatások elengedhetetlen értelmezési eszközt 

jelentenek az érintettek számára. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Az. I. melléklet B. szakaszában 

szereplő kettős felhasználású termékek 

jegyzéke módosítható, amennyiben ez 

szükséges azon kockázatok tekintetében, 

amelyek ilyen termékek kivitelével 

kapcsolatban – az emberi jogok, a 

nemzetközi humanitárius jog vagy az Unió 

és tagállamai alapvető biztonsági 

érdekeinek súlyos megsértése tekintetében 

– felmerülhetnek. 

b) Az. I. melléklet B. szakaszában 

szereplő kettős felhasználású termékek 

jegyzéke módosítható, amennyiben ez 

szükséges azon kockázatok tekintetében, 

amelyek ilyen termékek kivitelével 

kapcsolatban – az emberi jogok, a 

nemzetközi humanitárius jog vagy az Unió 

és tagállamai alapvető biztonsági 

érdekeinek súlyos megsértése tekintetében 

– felmerülhetnek. Ha az I. melléklet B. 

szakaszában rendkívül sürgősen szükség 

van egyes konkrét termékek törlésére vagy 

hozzáadására, akkor a 17. cikkben előírt 

eljárást kell alkalmazni az e pont alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok vonatkozásában. 
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Indokolás 

A módosításra a gyors technológiai változások, valamint annak lehetősége miatt van szükség, 

hogy olyan új és veszélyes technológiák születnek, amelyeket haladéktalanul hozzá kell adni 

az ellenőrzési jegyzékhez. 

 

Módosítás   32 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A Bizottság törölhet eszközöket a 

jegyzékből, különösen ha a gyorsan 

változó technológiai környezetben a 

termékek gyakoribbá vagy tömegtermékké 

váltak, könnyen beszerezhetők lettek vagy 

technikai szempontból már könnyen 

módosíthatók. 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, mert elválaszthatatlanul kapcsolódik a 16. cikk (2) 

bekezdésének b) pontjához. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) információk az ellenőrzések 

alkalmazásáról, ideérve az engedélyezési 

adatokat (az engedélyek száma, értéke és 

típusai, valamint kapcsolódó rendeltetési 

helyek, az általános és globális engedélyek 

felhasználóinak száma, a belső megfelelési 

programmal rendelkező vállalkozók száma, 

feldolgozási idők, az EU-n belüli 

transzferek által érintett kereskedelem 

mennyisége és értéke, stb.), és adott 

esetben adatokat a kettős felhasználású 

termékek más tagállamokban végrehajtott 

kiviteleiről; 

a) valamennyi információ az 

ellenőrzések alkalmazásáról, ideérve az 

engedélyezési adatokat (az engedélyek 

száma, értéke és típusai, valamint 

kapcsolódó rendeltetési helyek, az 

általános és globális engedélyek 

felhasználóinak száma, a belső megfelelési 

programmal rendelkező vállalkozók száma, 

feldolgozási idők, az EU-n belüli 

transzferek által érintett kereskedelem 

mennyisége és értéke, stb.), és adott 

esetben adatokat a kettős felhasználású 

termékek más tagállamokban végrehajtott 

kiviteleiről; 
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Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) információk az ellenőrzések 

végrehajtásával kapcsolatban, ideértve a 

nemzeti vagy uniós általános 

exportengedély és 1 felhasználásának 

jogától megfosztott exportőrök adatait, , 

valamint jelentéseket a szabálysértésekről, 

lefoglalásokról és egyéb büntetések 

alkalmazásáról; 

b) valamennyi információ az 

ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatban, 

ideértve a nemzeti vagy uniós általános 

exportengedély és felhasználásának jogától 

megfosztott exportőrök adatait, valamint 

minden jelentést a szabálysértésekről, 

lefoglalásokról és egyéb büntetések 

alkalmazásáról; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a különös figyelmet igénylő 

végfelhasználókra, a gyanús beszerzési 

tevékenységben részt vevő szereplőkre, és 

adott esetben a használt útvonalakra 

vonatkozó adatok. 

c) a különös figyelmet igénylő 

végfelhasználókra, a gyanús beszerzési 

tevékenységben részt vevő szereplőkre, és 

adott esetben a használt útvonalakra 

vonatkozó minden adat. 

Indokolás 

E módosításra a szöveg belső logikájának megőrzése érdekében van szükség. A módosítás a 

20. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjához fűzött módosításokhoz kapcsolódik. 

 

Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság és a Tanács adott 

esetben iránymutatást biztosít és/vagy 

ajánlásokat tesz az e rendeletben említett 

kérdésekre vonatkozó legjobb gyakorlatok 

tekintetében, az uniós export-ellenőrzési 

(1) A Bizottság és a Tanács adott 

esetben iránymutatást biztosít és/vagy 

ajánlásokat tesz az e rendeletben említett 

kérdésekre vonatkozó legjobb gyakorlatok 

tekintetében, az uniós export-ellenőrzési 
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rendszer hatékonyságának és végrehajtása 

következetességének biztosítása érdekében 

. Adott esetben a tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai is nyújthatnak 

kiegészítő iránymztatást az adott 

tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy 

letelepedett exportőrök, brókerek és 

tranzitot végzők számára. 

rendszer hatékonyságának és végrehajtása 

következetességének biztosítása érdekében. 

Adott esetben a tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai is nyújthatnak 

kiegészítő iránymutatást az adott 

tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy 

letelepedett exportőrök – különösen kkv-k 

–, brókerek és tranzitot végzők számára. 

 

Módosítás   37 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság és a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságai adott 

esetben rendszeresen és kölcsönösen 

információt cserélnek harmadik 

országokkal. 

(1) A Bizottság és a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságai adott 

esetben rendszeresen és kölcsönösen 

információt cserélnek harmadik 

országokkal, többek között az Unió 

partnerségi és együttműködési 

megállapodásaiban és stratégiai 

partnerségi megállapodásaiban előírt, a 

kettős felhasználású termékekről 

folytatandó párbeszéd keretében. 
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az 

azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki 

támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakítása 
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