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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2011. november 7-én benyújtotta a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 

kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára 

vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendeletet 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatot.1

Az Európai Parlament 2012. október 23-án elfogadta első olvasatbeli álláspontját2.

A kereskedelmi jogi aktusokra vonatkozó javaslatcsomag – amelyről az említett időpontban 

még tárgyalások folytak –, szintén tartalmazott az e javaslattal kapcsolatos, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokra irányuló javaslatokat. Az e javaslat és az említett rendeletek közötti 

következetesség biztosítása érdekében az a megállapodás született, hogy meg kell várni a 

kereskedelmi javaslatcsomagról folytatott tárgyalások eredményét.

2013 júniusában kompromisszum született a kereskedelmi jogi aktusokra vonatkozó 

javaslatcsomag tekintetében3. Ezt követően tárgyalások folytak, hogy e javaslattal 

kapcsolatosan a második olvasat során mihamarabb megállapodás jöjjön létre. 4

A 2013. december 17-i végső háromoldalú egyeztetés alkalmával a társjogalkotók ideiglenes 

megállapodásra jutottak a végleges kompromisszumos csomagról.

Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága 2014. január 21-én jóváhagyta a 

háromoldalú tárgyalások eredményét. 

                                                       
1 16726/11.
2 15611/12.
3 13284/13.
4 11454/13 és 12203/13.
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Az INTA Bizottság elnöke 2014. január 21-én levelet intézett az elnökséghez, amelyben 

jelezte, hogy amennyiben a Tanács hivatalosan továbbítja a Parlament részére az álláspontját 

abban a formában, ahogyan az az említett levél mellékletében szerepel, az elnök ajánlani fogja 

a plenáris ülésnek, hogy a Parlament módosítás nélkül fogadja el a Tanács álláspontját.

Ennek alapján a Tanács 2014. február 11-én (a COREPER 2014. január 29-i ülését követően) 

politikai megállapodásra jutott a javaslattal kapcsolatban. 5

A fenti megállapodásra való tekintettel, a jogász-nyelvész szakértők általi ellenőrzést 

követően a Tanács – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 294. cikkében 

meghatározott rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően – 2014. március 3-án elfogadta első 

olvasatbeli álláspontját.

II. CÉL

A rendeletjavaslat célja annak biztosítása, hogy a kettős felhasználású termékek uniós 

ellenőrzési jegyzéke – a tagállamoknak a nemzetközi export-ellenőrzési rendszerek keretében 

vállalt kötelezettségeivel és vállalásaival összhangban – felhatalmazáson alapuló bizottsági 

jogi aktusok révén rendszeresen és időben aktualizálva legyen.

Emellett annak érdekében, hogy az Európai Unió gyorsan reagálhasson az uniós általános 

exportengedélyek alapján történő kivitel érzékenységének értékelésével összefüggő, változó 

körülményekre, a rendeletjavaslat előírja egyes rendeltetési helyeknek az ilyen engedélyek 

hatályából való kizárását, amennyiben néhány esetben szükségesnek bizonyul annak 

biztosítása, hogy a hatály csak az alacsony kockázattal járó ügyletekre terjedjen ki.

III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

A Tanács alapvetően egyetértett a javaslattal a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon 

keresztül történő uniós ellenőrzési jegyzék aktualizálása (I. melléklet) tekintetében. 

Módosításokra került sor a következő fő témák tekintetében:

                                                       
5 5480/14.
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– A javaslat pontosítja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát, hogy egyes 

rendeltetési helyek kivonhatók legyenek az uniós általános exportengedélyek hatálya 

alól, amennyiben ezekre a rendeltetési helyekre fegyverszállítási embargót vetnek ki;

– A Bizottságra ruházott felhatalmazás joga ötéves időtartamra szól, amely 

hallgatólagosan megújítható;

– Amennyiben az uniós ellenőrzési jegyzékek (I. melléklet) aktualizálása olyan kettős 

felhasználású termékeket érint, amelyek a rendelet más mellékleteiben is felsorolásra 

kerülnek, azokat a mellékleteket is megfelelően módosítani kell.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatban ismerte el annak 

fontosságát, hogy folyamatosan javítani kell az EU stratégiaiexport-ellenőrzési rendszerének 

hatékonyságát és egységességét, nagyfokú biztonságot és megfelelő átláthatóságot biztosítva 

anélkül, hogy ez kedvezőtlenül érintené a kettős felhasználású termékek versenyképességét és 

a velük való jogszerű kereskedelmet. Ezt a kettős felhasználású termékek kivitelére vonatkozó 

uniós ellenőrzési politika keretén belül továbbra is tárgyalni fogják.

IV. KÖVETKEZTETÉS

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi a Tanács és az Európai Parlament 

közötti tárgyalások során – a Bizottság segítségével – kialakított kompromisszumot. A Tanács 

– a COREPER 2014. január 29-i ülését követően – 2014. február 11-én politikai 

megállapodásra jutott a kompromisszummal kapcsolatban.

Az Európai Parlament INTA bizottságának elnöke 2014. január 21-i levelében jelezte a 

elnökségnek, hogy ha a Tanács hivatalosan továbbítja a Parlament részére az álláspontját 

abban a formában, ahogyan az az említett levél mellékletében szerepel, az INTA elnöke azt 

fogja ajánlani a plenáris ülésnek, hogy a Parlament – a jogász-nyelvész szakértők általi 

ellenőrzést követően – módosítás nélkül fogadja el a Tanács álláspontját a második olvasat 

során.


