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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és 
tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0704),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0395/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

(9) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács számára történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról. A Bizottság a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. E 
tekintetben a Bizottságnak biztosítania
kell, hogy az Európai Parlamentet kellő 
mértékben bevonják – az egyéb politikai 
területeken szerzett korábbi 
tapasztalatokból eredő bevált 
gyakorlatokra alapozva – annak 
érdekében, hogy a lehető legjobb feltételek 
valósuljanak meg a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok Európai Parlament 
általi, jövőbeli ellenőrzéséhez.

Or. en

Módosítás2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
428/2009/EK rendelet 
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokat fogadjon el a 23a. cikknek 
megfelelően a kettős felhasználású 
termékek I. mellékletben található 
jegyzékének aktualizálása céljából. Az I. 
mellékletet az (1) bekezdésben előírtak 
alapján kell aktualizálni.

aktusokat fogadjon el a 23a. cikknek 
megfelelően a kettős felhasználású 
termékek I. mellékletben található 
jegyzékének aktualizálása céljából. Az I. 
mellékletet az (1) bekezdésben előírtak 
alapján kell aktualizálni. Amennyiben az I. 
melléklet aktualizálása a IIa–g. vagy a IV. 
mellékletben is felsorolt kettős 
felhasználású termékeket érint, ezeket a 
mellékleteket is megfelelően módosítani 
kell.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
428/2009/EK rendelet 
23a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 9. cikk (1) bekezdésében és a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazás e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától 
határozatlan időre szól.

(2) A 9. cikk (1) bekezdésében és a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazást a Bizottság a ...-tól/-től* 
számított ötéves időtartamra kapja. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a
korábbival megegyező időtartamra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács – legkésőbb az adott időszak vége 
előtt három hónappal – kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.
__________
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az EU a 428/2009/EK rendelet1 szerint ellenőrzi a polgári jellegű, de katonai célokra 
használható termékek exportját. Az I. melléklet a nemzetközi export-ellenőrzési rendszerek2

keretében született konszenzusos döntéseket tükrözve tartalmazza az ellenőrzött termékek 
uniós jegyzékét. Az ellenőrzött termékek exportengedély3 nélkül nem hagyhatják el az Unió 
vámterületét. A II. mellékletben felsorolt általános exportengedélyek egyes alacsony 
kockázattal járó termékek bizonyos rendeltetési helyekre történő kivitelére vonatkoznak.

A kettős felhasználású termékek és technológiák export-ellenőrzési keretrendszere két célt 
szolgál: a proliferáció és a katonai célú felhasználás kockázatát hivatott csökkenteni, a 
jogszerű kereskedelem akadályozása nélkül. Következésképpen e törekvések között megfelelő 
egyensúlyt kell teremteni. 

A kettős felhasználású termékekre vonatkozó export-ellenőrzési rendszerről szóló 
428/2009/EK rendeletnek és az ellenőrzés alatt álló termékek és rendeltetési helyek listáját 
tartalmazó mellékleteinek aktualizálása a rendes jogalkotási eljárás keretében történik. A jelen 
javaslat célja az uniós export-ellenőrzési rendszer eljárásainak optimalizálása azáltal, hogy az 
I. melléklet rendszeres aktualizálása és a II. melléklet módosítása esetében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok kerülnek bevezetésre.

Az I. melléklet aktualizálásának optimalizálása

A gyors technológiai fejlődés a kettős felhasználású termékekre vonatkozó nemzetközi 
ellenőrzési listák folyamatos felülvizsgálatához vezet. Bár a nemzetközi export-ellenőrzési 
rendszerek keretében hozott határozatok jogilag nem kötelező érvényűek, a tagállamok által 
tett nemzetközi kötelezettségvállalások értelmében a kettős felhasználású termékekre 
vonatkozó uniós export-ellenőrzési listákat gyakran aktualizálni kell. 

A meglévő eljárások egyszerűsítésére és felgyorsítására két fő okból van szükség. Az 
ellenőrzések szigorításáról szóló határozatok késedelmes végrehajtása biztonsági problémákat 
vethet fel. A nemzetközi ellenőrzés alól való kivonás esetében pedig a késői végrehajtás árt az 
európai exportőrök versenyképességének, amennyiben a harmadik országok gyorsabban 
szüntetik meg az exportellenőrzéseket, mint az Európai Unió4.

Az I. melléklet aktualizálására a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítése érdekében 
kerül sor, ami a kettős felhasználású termékekre vonatkozó, nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzések szinte automatikus átültetéséhez vezet. A jelenlegi szabályok értelmében a 
428/2009/EK rendelet minden aktualizálása rendes jogalkotási eljárás keretében történik. 

Ez terhes és hosszadalmas eljárásnak bizonyult, miközben rendszeres és időben történő 

                                               
1 HL L 134., 2009.5.29., 1. o.
2 A biológiai és vegyi anyagok esetében az Ausztrália Csoport (AG), a polgári célú nukleáris termékek esetében 
a Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG), a hagyományos fegyverek és kettős felhasználású termékek és 
technológiák esetében pedig a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR) és a Wassenaari Megállapodás 
(WA).
3 Általános uniós exportengedély, általános nemzeti exportengedély, általános engedély vagy egyedi engedélyek.
4 A kettős felhasználású termékek exportja a teljes uniós export 5–10%-át teszi ki.
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aktualizálásokra van szükség. Az I. melléklet 2009-ben és 2010-ben elfogadott módosítások 
felvételére irányuló jelenlegi felülvizsgálatáról a Parlament csak 2012 márciusában szavazott. 
Emellett egy elsősorban technikai jellegű, körülményes és bonyolult jogalkotási eljárásban a 
Parlamentnek nincs tényleges lehetősége arra, hogy módosító intézményként lépjen fel. 

Mivel ezen a téren a rendes jogalkotási eljárás nem bizonyult a cél eléréséhez vezető 
leghatékonyabb eszköznek, az előadó egyetért azzal, hogy az I. melléklet aktualizálására 
vonatkozó hatáskört a Bizottságra kell ruházni. Ez lehetővé tenné az ellenőrzött termékek 
listájának lehető legrövidebb időn belüli, szükség esetén évente kétszeri vagy akár ennél is 
gyakoribb felülvizsgálatát.

A II. melléklet módosításainak felgyorsítása

Az uniós általános exportengedélyek1 hat meglévő típusa (a II. mellékletben felsorolt 
általános exportengedélyek) pontosan meghatározott termékek bizonyos rendeltetési helyekre 
konkrét felhasználási feltételek mellett történő, alacsony kockázatú, „nem érzékeny” 
exportjára terjed ki. Ez a rendszer lehetővé teszi az ellenőrzött termékek rövidebb időn belüli 
exportját, mivel nincs szükség átfogó vagy egyedi engedélyek beszerzésére.

Az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy bizonyos országoknak, illetve termékeknek a 
meglévő általános exportengedélyek köréből való kivonásával gyorsan reagáljon a gyorsan 
változó nemzetközi körülményekre. Ilyen esetekben a II. melléklet időben történő 
módosítására való képesség nélkülözhetetlen annak biztosításához, hogy csak alacsony 
kockázatú tranzakciókra kerüljön sor. A biztonsági helyzet romlása esetén az egyszerűsített 
exportot sürgősen fel kell függeszteni.

Következtetések

Az uniós export-ellenőrzési rendszer célja a nonproliferáció biztosítása a verseny és a 
versenyképesség korlátozása nélkül. A Bizottság javaslata összhangban áll az arra irányuló 
törekvéssel, hogy biztosított legyen az uniós ellenőrzési listák lehető legrövidebb időn belüli 
aktualizálása, és ezáltal a gyorsaság és a rugalmasság fokozása. Ez lehetővé teszi a változó 
külső körülményekhez való gyors igazodást a felmerülő proliferációs fenyegetések kezelése, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy az európai ipar ne kerüljön versenyhátrányba.

A kettős felhasználású termékek rendszerének jövőbeni felülvizsgálata fontos előrelépést 
jelenthet a hatékonyság, az átláthatóság és az arányosság javítása terén, anélkül, hogy 
veszélybe kerülne az ellenőrzések hatékonysága. Az előadó sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
fokozott erőfeszítéseket a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos e-rendszer és az 
exportellenőrzésekkel kapcsolatos uniós képzési program kifejlesztése érdekében, biztosítva, 
hogy a kis- és középvállalkozások az egységes piacon belül és azon kívül is versenyképesek 
maradjanak. Ennek el kell vezetnie a rendszer egyszerűsítésére és az eljárások felgyorsítására 
vonatkozó átfogó célkitűzéshez, amelynek révén csökkenthetőek az exportőrök és a hatóságok 
terhei, fokozható a biztonság és növelhető a versenyképesség. Szem előtt tartva a kettős 
felhasználású termékek iparának jelentőségét, feltétlenül biztosítani kell az exportőrökkel 
szembeni egyenlő bánásmódot.

                                               
1 A 428/2009/EK rendelet IIa–IIf. melléklete.
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Az előadó ismételten kéri a kormányközi jellegű nemzetközi export-ellenőrzési rendszerek 
keretében folytatott uniós politika következetességének javítását. Koordináló és képviseleti 
szerepének megerősítése és az átláthatóság javítása érdekében a Bizottságnak mérlegelnie 
kellene, hogy csatlakozzon azokhoz az ellenőrzési rendszerekhez, amelyeknek még nem 
tagja1, vagy legalább megfigyelői státuszt szerezzen bennük.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a Parlament szerepe az uniós export-ellenőrzési politika 
általános felügyelete, nem pedig annak „mikroszintű irányítása”. A jelenlegi európai export-
ellenőrzési rendszer sikere elsősorban a tagállamok erőfeszítésein múlik, akiknek 
biztosítaniuk kell a közös jogszabályok megfelelő végrehajtását, és meg kell akadályozniuk az 
érzékeny javak illegális exportját és tranzitját. Az Unió területéről való engedély nélküli 
kivitel kockázata csökkenthető az állami és ügynökségközi szintű koordináció fokozásával 
(jobb vámellenőrzések, a rendőri, titkosszolgálati és ügyészi szolgálatok együttműködése), 
valamint a kettős felhasználású termékek exportellenőrzésére vonatkozó szabályok 
megszegése esetén alkalmazott hatékony szankciókkal.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a Lisszaboni Szerződés 290. cikkében rögzített 
rendszerével kapcsolatos horizontális megközelítés biztosítása érdekében az előadó 
szövegmódosításokat javasol, aminek célja az úgynevezett „kereskedelmi omnibus aktusokra” 
vonatkozó parlamenti álláspont lényegi elemeivel való összhang megteremtése.

                                               
1 A Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR) és a Wassenaari Megállapodás (WA).


