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K ülönös figyelem szokta kísérni a nemzetközi politikában, amikor egy-egy je
lentős szereplő közreadja saját értékelését a világról, megjelöli a saját szem
pontjából aggodalomra okot adó kihívásokat és fenyegetéseket, illetve megfo

galmazza az azokra adandó válaszokat. Az ilyen dokumentumokat nemzeti biztonsá
gi stratégiáknak nevezik, s teljesen indokolt a figyelem, ha rövid időn belül a világpo
litika két kiemelkedő szereplője is ezzel az eszközzel él. Az USA 2002 szeptemberében 
tette közzé ezt a dokumentumot,1 míg az Európai Unió egy évvel később, 2003 decem
berben fogadta el a saját biztonsági stratégiáját.2 Más államok is hasonló áttekintéseket 
végeztek, ami teljességgel érthető a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után radi
kálisan új irányba forduló biztonságpolitikai viták nyomán. A nemzetközi élet szerep
lőinek -  államoknak, nemzetközi szervezeteknek egyaránt -  válaszokat kellett megfo
galmazniuk az új, s minden korábbitól eltérő kihívásokra.3 E dokumentumok mind
egyikének kiemelt helyén találkozunk a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek 
összekapcsolódásának lehetőségével, amely a legaggasztóbb fenyegetések között jele
nik meg. Az EU biztonsági stratégiája a legsúlyosabb kihívások első helyére a terroriz
must, a második helyre pedig a tömegpusztító fegyverek proliferációját helyezi. Jelen 
tanulmány az EU politikájának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni vonatko
zásait kívánja áttekinteni.

Nukleáris fegyverek

A nukleáris fegyverek kifejlesztésére a második világháború időszakában, előbb az 
USA-ban, majd a háború után Szovjetunióban került sor, az európai hatalmak közül 
előbb Anglia (1952), majd Franciaország (1960), Ázsiából pedig Kína (1964) és India 
(1974) csatlakozott az atomklubhoz. A nukleáris technológiák fejlesztése jóval széle
sebb körű, s egy sor állam ért el komoly eredményeket (Dél-Afrika, Argentína, Brazí
lia, Dél-Korea, India, Izrael, Irán, Észak-Korea, Svédország, Svájc és Pakisztán).4 Közü
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lük voltak amelyek kísérleti robbantásokat hajtottak végre és nukleáris fegyverzetfej
lesztési programokat dolgoztak ki (India, Pakisztán) de vannak olyanok is, ahol a szu
perhatalmak által nyújtott különféle garanciák jórészt sikerrel gátolták e programok
nak a fegyverzetfejlesztésbe való fordulását.

Mennyiségi vonatkozásban mindenképp a hidegháború két szuperhatalma, az USA 
és a Szovjetunió vezette a kibontakozó nukleáris fegyverkezési versenyt, mint ahogy e 
két országban dolgozták ki az alkalmazásukra vonatkozó elsó' doktrínákat s fejlesztették 
ki a nukleáris töltetek célba juttatására alkalmas rakétatechnológiát is.5 A nukleáris fegy
verkezési verseny által gerjesztett globális fenyegetésre a szuperhatalmakat első ízben a 
kubai válság döbbentette rá, s a hatvanas évektől születtek meg a nukleáris fegyverekre 
vonatkozó különféle, zömmel szovjet-amerikai kétoldalú megállapodások.6

A multilaterális egyezmények közül számunkra az 1968-as atomsorompó-szerződés 
és az eredendően egy 1958-as ír javaslat nyomán kidolgozott átfogó atomcsendegyez- 
mény fontos (CTBT -  Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, 1996). Az NPT (Nuclear 
Proliferation Treaty) megkülönböztetett atomfegyverrel rendelkező államokat (atom
klub) és ilyen eszközökkel nem rendelkező államokat. Az előbbiektől a szerződés meg
követeli, hogy ne adjanak át más államoknak ilyen eszközöket, illetve, hogy ne segítse
nek hozzá más államokat atomfegyverek előállításához, az utóbbiaktól pedig azt, hogy 
ne szerezzenek be, illetve ne fejlesszenek ki ilyen fegyvereket. Ezen egyezmény rendel
kezéseinek végrehajtását a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség7 
(IAEA) felügyeli, amely biztosítékok egész rendszerét működteti, hogy a nukleáris 
fegyverekkel nem rendelkező államok civil nukleáris tevékenysége ne terelődjön a ka
tonai fejlesztések felé. Az 1996-os CTBT az ENSZ kereteiben született meg, s az a célja, 
hogy megakadályozza a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező államokat az atom
fegyverek kifejlesztésében. A CTBT minden kísérleti atomrobbantást megtiltott. A szer
ződés hatálya alatt egy globális ellenőrzési rendszert hoztak létre, amely egy nemzetkö
zi megfigyelő rendszerből (IMS), helyszíni ellenőrzésekből, valamint bizalom- és biz
tonságerősítő intézkedésekből (CSMB) áll. A rendszer világszerte számos létesítményt 
működtet, amelyek szeizmikus, radionuklid, hidroakusztikus és infrahangos megfigye
léseket foglalnak magukban. Helyszíni ellenőrzést a részes államok akkor kérhetnek, ha 
úgy vélik, valaki megszegi a szerződés rendelkezéseit. A szervezet gyakorlati munkáját 
a bécsi székhelyű Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete (CTBTO) végzi.

Szervesen illeszkednek az ellenőrzési rendszerbe a nukleáris eszközök előállítását 
felügyelő rezsimek, közöttük a legfontosabbak a Zangger-bizottság8 és a nukleáris szál
lítók csoportja.9

Tekintve, hogy az európai integráció tagállamai közül Anglia és Franciaország az 
atomklubhoz tartoznak, míg a többi tagállam nem, a nukleáris fejlesztések és a leszerelés 
kérdéseiben az EU mélyen megosztott volt.10 Franciaország sokáig egyszerűen nem írta 
alá a megszületett egyezményeket, sőt 1996-ig folytatta kísérleti robbantásait is, s csak ez-
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Nukleáris kísérletek
Ország Első kísérlet Utolsó kísérlet Összes kísérlet
Egyesült Államok 1945 1992 1030
Szovjetunió 1949 1990 715
Nagy-Britannia 1952 1991 45
Franciaország 1960 1996 210
Kína 1964 1996 45
India 1974 1998 6
Pakisztán 1998 1998 6

után került szinkronba szövetségeseivel. Ugyancsak nem csatlakozott az NPT-hez Spa
nyolország, kifogásolva a szerződés logikáját. Megosztottság volt az európai államok kö
zött a nukleáris technológiák exportja tekintetében az „integrált garanciákat" követelő 
britek, írek és hollandok, valamint az exportengedélyekben sokkal rugalmasabb franciák, 
németek és belgák között. 1975-ben a londoni klub három európai tagja (Anglia, Franciaor
szág, NSZK) közösen fogalmazta meg a londoni direktívákat a nukleáris technológia ex
portjának közös ellenőzéséről. Az Euratom a nukleáris fejlesztéseknek csak a polgári célú 
oldalát fogta keretek közé. Végül, de nem utolsósorban emlékeztetni kell a közép-hatótá
volságú rakéták (INF) körül a nyolcvanas évek elején kibontakozott vitára, amely ugyan
csak két táborra szakította az EK tagállamait, s a stratégiai szétkapcsolódásról szóló vitá
val sok tekintetben előre vetítette a transzatlanti ellentétek mai elmélyülését.

Nem segítette a nonproliferáció kérdéseiben való európai összefogást az a tény sem, 
hogy míg a brit nukleáris erőket az USA és a NATO kezdetektől a szövetség integráns 
részének tekintette, addig a NATO katonai szerveiből 1966-ban kivonult francia force de 
frappe-et nem. A sértődött franciák mind az alkalmazási stratégiák, mind a nukleáris 
tervezés terén önálló koncepciókat dolgoztak ki.11

Az európai integráció első külpolitikai koordinációs mechanizmusának, az európai 
politikai együttműködésnek (EPC) kereteiben nem jutott túl sok figyelem a nukleáris kér
désekre: 1984 november 20-án került elfogadásra egy közös exportdirektíva, s 1989- 
ben az IEAE 33. közgyűlése alkalmából adott ki az EK egy közös nyilatkozatot, majd 
ennek nyomán Dublinban egy nonproliferációs dokumentumot.12 Franciaország 1992- 
es csatlakozása az NPT-hez egyfajta fordulatnak tekinthető. Ekkortól gyarapodtak a 
közös európai nonproliferációs kezdeményezések, az IEAE ellenőrzési rendszerének 
megerősítése és az aktív európai hozzájárulás az ENSZ 1992. január 31-i nyilatkozatá
hoz, amelyben a tömegpusztító fegyverek proliferációját „a nemzetközi békére leselke
dő fenyegetésnek" minősítették.

A Szovjetunió szétesése, a nukleáris fegyverzetekre vonatkozó tárgyalások kiterjedé
se és az NPT széles körű elfogadása13 után úgy tűnt, hogy a közvetlen nukleáris fenye
getés lekerül a napirendről. Bár sem Kína, sem az Egyesült Államok nem ratifikálta még 
az egyezményt, de az IAEA ellenőrzési tevékenysége olyan mértékben erősödött, hogy
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a nukleáris proliferációnak hatékony „vertikális korlátokat" tudott szabni.14 Az NPT 
korlátlan ideig való meghosszabbításáról szóló határozat elfogadásához az EU tevéke
nyen hozzájárult, s a New York-i konferencián a soros elnök nemcsak a tagállamok, ha
nem a csatlakozni kívánó közép- és kelet-európaiak nevében is beszélt.15 A kilencvenes 
évek második felében az NPT „előkészítő bizottsági" (prepcom) ülésein az EU megelége
dett néhány közös nyilatkozattal a CFSP keretében.16 Közülük az 1998. április 23-i közös 
állásfoglalást emelhetjük ki, mely hitet tett az NPT felülvizsgálati konferenciájának sike
re és a nukleáris nonproliferáció nemzetközi rezsimjeinek erősítése mellett.17

Az alakulgató közös európai nonproliferációs politikát az 1995-ös NPT konferencia 
után tett francia bejelentés zúzta szét, amelyben Chirac elnök a nukleáris kísérleti rob
bantások felújítását jelentette be.18 Bár a francia elnök eleve csak hat-nyolc kísérleti rob
bantásról beszélt, amelyekkel a további szimulációs fejlesztésekhez szükséges adato
kat kívánták összegyűjteni, a francia lépés heves ellenérzéseket szült. Az uniós tagál
lamok közül csak Nagy-Britannia mutatott némi megértést azzal, hogy nem ítélte el 
nyilvánosan a francia döntést. A nemzeti és hatalmi érdekekre alapozott francia dön
tés mindenesetre világosan jelezte, hogy bő fél évtizeddel a keleti blokk összeomlása 
után is az unió mélyen megosztott a nukleáris leszerelés kérdésében, s az EU nukleá
ris hatalmai nem hagyják nemzeti politikájukat befolyásolni az európai szolidaritás ne
vében. Egyúttal azt is jelezte, hogy még elemeiben sincsenek meg egy közös koncepció 
körvonalai a nukleáris fegyvereket illetően a posztbipoláris világrend keretei között.19

A nukleáris proliferáció kérdésében való nemzetközi folyamatok irányában az újabb 
törést 2002. októberében Észak-Korea okozta. Nyilvánosságra került ugyanis, hogy titok
ban folytatta nukleáris fegyverprogramját, dacára az 1994-ben vállalt kötelezettségeinek. 
Kiutasította az IAEA ellenőreit, s leszereltette az ellenőrző kamerákat, s bejelentette, 
hogy 2003. januártól kilép az NPT-ból. A vizsgálatok során napvilágra került az is, hogy 
Észak-Korea Pakisztántól kapott urándúsító technológiát, ballisztikus rakétákért cseré
be. A rossz híreket tetézte a titkos iráni nukleáris programok napvilágra kerülése.

A nukleáris proliferáció harmadik hullámához a következő országok, illetve 
országcsoportok sorolhatók: Japán, Dél-Korea és Tajvan főként az észak-koreai és a kí
nai nukleáris programok és képességek miatt mutat aggodalmat. A komoly polgári 
hasznosítású nukleáris képességekkel rendelkező országok esetében a katonai fejlesz
tések igénye abban a pillanatban válhat megfontolás tárgyává, ha az USA által eddig 
nyújtott garanciákkal kapcsolatban kétségek merülnek fel.

A folyamatos amerikai nyomás ellenére Líbia és Szíria régóta próbálkozik különféle 
nukleáris fejlesztésekkel. 2004 elején Líbia felhagyott nukleáris fejlesztéseivel, s meg
nyitotta létesítményeit az IEAE ellenőrei előtt.

Szaúd-Arábia az USA szövetségeseként mindeddig nem reagált arra, hogy nagy ri
válisa, Irán nukleáris képességeket fejleszt. A szaúdi-amerikai kapcsolatok esetleges 
gyengülése esetén ez a helyzet gyorsan változhat, különösen ha figyelembe vesszük
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Rijád és Pakisztán jó kapcsolatait. Az iráni nukleáris programok 2004-től kerültek a 
nemzetközi figyelem homlokterébe, miután az Egyesült Államok és Izrael több alka
lommal is azzal vádolta Teheránt, hogy nukleáris fegyverek előállítására készül.

Az EU szempontjából a kérdés az, hogy mindezek jelentenek-e Európa számára köz
vetlen veszélyt. A képességek és a szándékok együttes mérlegelése alapján az mondha
tó, hogy közvetlenül nem.20 Ugyanakkor elkerülhetetlen, hogy a nukleáris képességek
kel bíró országok politikája az „elrettentés" frazeológiáját kezdje használni és alkalmaz
ni külpolitikájában. Emiatt pedig kikerülhetetlenek a változások. Az Európára hatást 
gyakorló kihívások ugyanakkor valóságosak, tekintve, hogy fontos európai érdekek ta
lálhatók mind Ázsiában, mind a Közel-Keleten, mind pedig Eszak-Afrikában. A Közel- 
Kelet esetében mindenekelőtt a gazdasági és az energiaellátási biztonság, az észak-afri
kai térséggel kapcsolatban pedig egyszerűen a földrajzi közelségből fakadó s történel
mileg nagyon sokszálú szomszédsági kapcsolatok érintettek. A kibővült EU épp a bő
vüléssel került ismét közelebb a nukleáris fegyverek problémájához. Az északi és a ke
leti irányú bővítéssel az EU közvetlen szomszédságába került a nukláris fegyverekkel 
ugyancsak felszerelt Oroszország, s egy új front keletkezik (Szíria, Irán) abban az eset
ben, ha Törökország is taggá válik. És még nem is került szó a transzatlanti vita straté
giai vonatkozásairól, vagyis arról, miként kell az EU-nak kifejleszteni stratégiáit, ha tar
tós marad az amerikai és európai stratégia megközelítések diszkrepanciája.

Az Európai Tanács gyors egymásutánban Luxemburgban és Thesszalonikiben fog
lalkozott a nukleáris proliferáció kérdésével (2003. június).21

A megközelítés alapja a nemzetközi terrorizmus által képviselt fenyegetés s nem a 
folyamatos megosztottságot okozó korábbi vita volt, mondván, hogy a tömegpusztító 
fegyverek és célba juttató eszközeik elterjedése növekvő fenyegetést jelent a nemzetkö
zi biztonságra. Már nemcsak arról van szó, hogy „számos állam" próbál meg ilyen 
fegyvereket beszerezni vagy előállítani, hanem arról is, hogy amennyiben a terroristák 
vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverekhez jutnak hozzá, akkor a fenyegetésnek tel
jesen új dimenzióival kell számolni. Emiatt az EU nem hagyhatja figyelmen kívül eze
ket a veszélyeket, s a tömegpusztító fegyverek elterjedésének lefékezése a közös kül- 
és biztonságpolitika „központi eleme kell legyen". Az EU további politikájának kiin
dulópontja egy átfogó és rendszeres „fenyegetéselemzés" kell legyen, amelynek páro
sulni kell a meglévő leszerelési és tömegpusztító eszközök tilalmára vonatkozó egyez
mények következetes végrehajtásával. Ez utóbbi magában foglalja az említett szerző
dések betartásának ellenőrzésével megbízott multilaterális intézmények munkájának 
támogatását, egy hatékony nemzetközi export-ellenőrzési rendszer működtetését és az 
USA-val való szoros együttműködést egyaránt.

A thesszaloniki dokumentum megállapítja, hogy az EU-nak „eszközök széles skálá
ja" áll rendelkezésére, például a többoldalú szerződések és ellenőrzési mechanizmu
sok, a nemzetközileg koordinált exportellenőrzés, az együttműködésen alapuló fenye
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getettségcsökkentési programok, politikai és gazdasági eszközök, az illegális tevé
kenységek tilalma és végsó' esetben az ENSZ-alapokmánynak megfelelően a kénysze
rítő eszközök.

Az ET-jelentés megfogalmazásai mindenesetre csak rövidítve köszönnek vissza a 
CFSP főmegbízott Javier Solana által ugyanezen ülésen beterjesztett „EU biztonsági 
stratégia" szövegéből. A tömegpusztító fegyvereket és elterjedésüket ez a dokumen
tum is csak a terrorizmussal összefüggésben említi, utalva arra, hogy a legijesztőbb for
gatókönyvek közé tartozik annak lehetősége, hogy terrorista csoportok tömegpusztító 
fegyverekre tesznek szert. A megfogalmazásból azonban nyilvánvaló, hogy az EU biz
tonsági stratégiája elsősorban a vegyi és biológiai fegyverekre utal.22

Mindazonáltal ismételten le kell szögezni, hogy az EU nukleáris nonproliferációs te
vékenységének hitelességét alapvetően a két nukleáris tagállam politikája határozza 
meg. Ha e két állam stratégiáját olyan elemek köré építi, mint a biztonság, a nukleáris 
biztonság, a transzparencia, az elégségesség és a minimális elrettentés, akkor az EU is 
hiteles magatartást tud felmutatni.23 Ebbe még az is belefér, hogy az NPT 1. cikkely 
széles értelmezésével akár Párizs vagy London politikai és technikai segítséget nyújt
son a nemzetközi normákat betartó új nukleáris hatalmaknak (például Indiának vagy 
Pakisztánnak), hogy eszközrendszerüket korrekt módon kezelhessék. Ez a két hatalom 
nyújthat pozitív garanciákat is, amelyek olyannyira fontosak a nukleáris nonproli- 
feráció területén, amint azt az ismétlődő észak-koreai igények is mutatják. Ilyen alapon 
magyarázható az Iránnal kapcsolatos amerikai és európai megközelítés különbsége is: 
az amerikai külpolitika inkább erő alkalmazásával, míg az európaiak inkább tárgyalá
sokkal kívánják a helyzetet megoldani.

Viszont mindkét európai nukleáris hatalom mindeddig kitért azon kérdések érdemi 
taglalása elől, amelyek a nemzeti keretekben fejlesztett nukleáris képességek stratégiai 
és politikai racionalitására vonatkoznak. Holott mind Londonnak, mind Párizsnak 
előbb-utóbb nyilatkoznia kell arról, hogy az európai védelmi képességek fejlesztésében 
mi lesz a szerepe a brit és a francia nukleáris erőnek. A posztbipoláris nemzetközi struk
túrákban milyen típusú válságok és milyen jellegű fenyegetések ellen tartják fenn e ké
pességeket, s hogy ezek a képességek védik-e a többi uniós tagállamot vagy nem.24

A NATO stratégiája adott 1991 óta, a két vezető európai hatalom képességei ehhez 
kapcsolódnak, s ennélfogva alapvető a fenti kérdés tisztázása.

Biológiai és vegyi fegyverek

A tömegpusztító fegyverek külön kategóriáját képviselik a biológiai és vegyi 
fegyverek.25 Az előbbiek patogén anyagokkal érik el hatásukat, az utóbbiak pedig a 
különféle vegyi anyagok mérgező tulajdonságait használják fel halál vagy sérülés oko
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zására. Alkalmazásukat összegzőén biológiai, illetve vegyi hadviselésnek nevezzük. 
A vegyi fegyverek fejlesztése az első világháborútól kezdve folyamatos volt, míg a bio
lógiai hadviselés szélesebb körű kutatása a harmincas évek elejétől indult be. A hideg
háború idején pedig már ipari méretekben folytak az előkészületek mind az USA-ban, 
mind a Szovjetunióban. Veszélyességük miatt folyamatosan születnek próbálkozások 
a betiltásukra. A biológiai és vegyi fegyverek használatának tilalmáról szóló genfi jegy
zőkönyvet 1925-ben írták alá, s a Népszövetség égisze alatt 1937-ig folytak tárgyalások 
ebben a tárgyban. A második világháború után a biológiai és vegyi fegyverek ellenőr
zését még együtt kezelték, s az ENSZ 18 hatalmi leszerelési bizottsága is így tűzte napi
rendre. Miután a bizottság munkálatai 1968-ban holtpontra jutottak, Nagy-Britannia 
kezdeményezte a biológiai és vegyi fegyverek leszereléséről szóló tárgyalások kettévá
lasztását, s egy évvel később előterjesztették a biológiai fegyverek előállításáról, birtok
lásáról, átadásáról és használatáról, továbbá a biológiai fegyverek kutatásáról, illetve a 
hordozóeszközökről szóló konvenció tervezetét. A Szovjetunió előbb elutasította, majd 
1971 tavaszán váratlanul elfogadták a brit javaslatot. Ezután 1971 augusztusában a 
Szovjetunió és az Egyesült Államok két egymáshoz nagyon hasonló javaslatot terjesz
tettek elő a biológiai fegyverek tilalmáról. Gyors tárgyalások eredményeként 1972 áp
rilis 10-én aláírták a biológiai és toxinfegyver tilalmi egyezményt (BTWC -  Biological and 
Toxin Weapons Convention). Ez az egyezmény rendelkezett a biológiai harci anyagok 
és toxinok nem békés célú kifejlesztésének, előállításának, tárolásának és beszerzésé
nek tilalmáról, valamint a célba juttató eszközeikről.

A BTWC előírta a részes államok számára a konvenció munkáját támogató első fe
lülvizsgálati konferencia (Review Conference) összehívását, a további felülvizsgálati 
konferenciákat azonban a részes államok egyhangú döntése hívta össze. A második fe
lülvizsgálati konferencia résztvevői 1986 szeptemberében döntést hoztak a konvenció 
munkája iránti bizalmat erősítő átláthatósági intézkedésekről, megegyeztek a magas 
biztonsági fokkal bíró elszigetelő létesítmények és a szokatlan fertőzések bejelentésé
ről, a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalának ösztönzéséről, valamint a tu
dományos együttműködés támogatásáról. Az 1991 szeptemberében tartott harmadik 
felülvizsgálati konferencián, újabb átláthatósági intézkedések elfogadása mellett, a ré
szes államok létrehozták a kormányzati szakértők ellenőrzési ad hoc csoportját 
(VEREX -  Ad Hoc Group of Governmental Experts on Verification), amelynek felada
ta a konvenció ellenőrzési módszereinek azonosítása volt. A szakértők javaslata alap
ján egy 1994-es speciális konferencia keretében felállították az ad hoc csoportot (AHG 
-  Ad Hoc Group), amelynek feladata a BTWC egyezményhez csatolandó, jogilag köte
lező érvényű ellenőrzési jegyzőkönyv tervezetének elkészítése volt. A jegyzőkönyv a 
tervek szerint definiálja az ellenőrzéshez (verification) kapcsolódó szakkifejezéseket, 
és rendelkezik a helyszíni ellenőrzések (on-site inspections) különböző formáiról -  pél
dául az átláthatóságot biztosító váratlan ellenőrzésekről (challenge inspection) és tisz
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tázó látogatásokról (clarification visit) valamint a részes államok közötti technikai 
együttműködésről.

A részes államok közül néhány nem elégedett meg a BTWC eredményeivel, hanem 
további biztosítékokat keresett a biológiai fegyverek proliferációjának megakadályozá
sára, s ennek érdekében szorosabb exportellenőrzést (export control) vezetett be a po
tenciális biológiai harcanyagok és a hordozóeszközök átadására vonatkozóan. Az 
1985-ben létrejött Ausztrália-csoport (Australia Group) azoknak az államoknak a nem 
hivatalos társulása, amelyek a biológiai és vegyi fegyverek gyártásához használható 
anyagok nemzeti exportellenőrzését kívánták harmonizálni. E csoport állítja össze és 
frissíti azt a kilencvenhárom kórokozó anyagot és toxint tartalmazó a listát, amely rész
letesen felsorolja az emberekre, állatokra és növényekre káros biológiai anyagokat és a 
biológiai fegyverek gyártásához szükséges felszereléseket. A részes államok a felsorolt 
anyagok és felszerelések exportját ellenőrizve megbizonyosodhatnak arról, hogy az el
lenőrzött anyagokat nem használják-e fel biológiai fegyverprogramokban.

2003 végére 151 állam írta alá és ratifikálta s további 16 aláírta, de nem ratifikálta a 
BTWC egyezményt. A BTWC legláthatóbb hiányossága a szerződés betartását ellenőr
ző szervezet hiánya. Ha egy részes állam úgy dönt, hogy az egyezmény aláírása ellené
re biológiai fegyverkezési programba kezd, csak indirekt eszközök állnak rendelkezés
re e tevékenységének akár a felderítésére, akár az egyezmény betartatására. A szervezet 
ötödik felülvizsgálati konferenciáján az amerikai delegátus nyíltan az egyezmény megsér
tésével vádolt öt jelen lévő országot -  Iránt, Irakot, Eszak-Koreát, Szudánt, Szíriát -  és 
Líbiát.26 Elsősorban az amerikai politika akadályozta meg, hogy az ugyanerre a felül
vizsgálati konferenciára elkészített, az OBWC mintáját követő, jogilag kötelező eszkö
zöket bevezetni készülő biológiai fegyvertilalmi szerződés szervezete létrejöjjön.27

A biológiai fegyverekre vonatkozó 1971-es megállapodás mellett szinte észrevétlen 
maradt, hogy a vegyi fegyverekre vonatkozó tárgyalások egy tapodtat sem haladtak 
előre. Az okok között említhető, hogy a harcászati helyzetekben kiválóan alkalmazha
tó vegyi fegyverekkel kapcsolatban gőzerővel folytak a kísérletek, s jelentősebb balese
tek sem kísérték a fejlesztéseket.28 A viták nemzetközi szinten az iraki-iráni háború so
rán az iraki fél által alkalmazott vegyi fegyverek miatt éledtek újra, s a tárgyalások 
1984-ben vezettek el egy szerződés szövegéig, amelyet ténylegesen a szovjet-amerikai 
egyeztetések formáltak a végső állapotra. A vegyifegyver-tilalmi egyezmény (Chemical 
Weapons Convention -  CWC) aláírására 1993-ban került sor. Az egyezmény kimondja 
a vegyi fegyverek megszerzésének, kifejlesztésének, felhalmozásának, átadásának és 
használatának tilalmát. Az egyezmény 1997. április 29-én, a 65. megerősítő okirat letét
be helyezése után életbe lépett. Az egyezmény elrendelte a meglévő vegyifegyver
készletek megsemmisítését 2007. április határidővel. Az aláíró államok kötelezettséget 
vállaltak, hogy nyilatkoznak arról, rendelkeznek-e ilyen eszközökkel és képességek
kel, s arra vonatkozóan is információkat kell szolgáltatniuk, hogy az ország vegyipara
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gyárt-e olyan anyagokat, amelyek alkalmasak vegyi fegyverek előállítására. A nyilat
kozatokat évente meg kell újítani.

Ez az egyezmény az első olyan multilaterális megállapodás, amelynek betartása 
nem csupán a részes államok kötelezettségvállalásán, hanem kiterjedt ellenőrzési 
rendszer működésén alapul. A feladatra létrehozott nemzetközi szervezet -  Vegyifegy- 
ver-tilalmi Szervezet (OPCW -  Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)- 
folyamatosan vizsgálja az éves nyilatkozatban bejelentett adatok valódiságát mind a 
katonai, mind a civil ipari szférában.

Az Irak-Irán közötti háború tapasztalatai, a délkelet-ázsiai térségben folyó fejleszté
sek, a fejlesztésekben részt vállaló nyugat-európai vállalatok beszállításai arra ösztö
nözték a fejlett vegyiparral rendelkező nyugat-európai országokat és az USA-t, hogy 
egy külön ellenőrzési rendszert is kiépítsenek. így került sor 1985-ben az úgynevezett 
Ausztrália-csoport létrehozására. Ez az informális csoportosulás a vegyi és biológiai 
fegyverek kifejlesztését célzó programokhoz szükséges alapanyagok, biológiai toxinok 
és kórokozók, valamint a biológiai és vegyi fegyverek készítéséhez használható egyéb 
eszközök exportjának nemzeti felügyeletét hangolja össze. A csoport ellenőrzési listá
kat állít össze az alapanyagokról, felszerelésekről, gyártási eljárásokról és berendezé
sekről, valamint a technológiákról. A csoport tagjai igyekeznek összehangolni export- 
tevékenységüket, megakadályozandó, hogy a proliferátor országok kijátsszák a külön- 
külön alkalmazott nemzeti intézkedéseket.

A CWC-t 2003 végéig 154 állam ratifikálta, s további 25 állam aláírta, de nem ratifi
kálta.

Bár az EU valamennyi tagállama részese mind a CWC-nek, mind a BWC-nek, az EU 
figyelme csak a 2001. szeptemberi terrortámadás után fordult közvetlenül a biológiai és ve
gyi terrorizmus felé. Az Európai Tanács 2001. októberi 19-i, Genfben tartott ülésén a tanács 
további lépések szükségességét vizsgálta a biológiai, vegyi és radiológiai fegyverek jelen
tette fenyegetéssel szemben, s felszólította a bizottságot egy tagállamok közötti program 
kidolgozására.29 Továbbá felállítottak egy egészségbiztonsági bizottságot (Health Security 
Committee -  HSC) 2001. október 26-án. A bizottság az egészségügyi minisztériumok ma
gas rangú tisztviselőiből áll, s mint együttműködési szervezet működik az olyan esetek
ben, amikor akár terroristák, akár bűnözők patogéneket vagy toxikus anyagokat használ
nak. Az egészségügyi miniszterek 2001. november 15-i ülésén a bizottságot felkérték egy 
akcióprogram kidolgozására a biológiai és vegyi fenyegetések elleni felkészülés és együtt
működés biztosítására. A prioritások a tagállamok közötti konzultáció megkönnyítésének 
mechanizmusára, az elérhető laboratóriumok listájának pontosítására, a rendelkezésre ál
ló szérumok, vakcinák, antibiotikumok és egyéb ellenanyagok listáinak összeállítására, az 
elérhető szakember- és orvoshálózat kialakítására irányultak.30

Az egészségbiztonsági bizottság 2001. december közepére kidolgozott egy progra
mot Biological and Chemical Attacks and Threats (BICHAT) névvel, amelyet 2002 májusá
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ra sikerült működőképes szintre fejleszteni. Négy szélesebb célkitűzésen belül két tu
catnyi akcióról van szó:

1. Az információcsere mechanizmusának felállítása BV-támadás esetére.
2. Az EU területét lefedő felderítő és azonosítóképességek létrehozása a biológiai és 

vegyi támadások esetére, beleértve az esetek gyors diagnózisát.
3. Bizonyos gyógyszertartalékok felhalmozását, a készenléti gyógyszer- és ellen

anyag termelés kereteinek biztosítását, a segélyhelyek és specializált kórházak lis
tájának összeállítását.

4. A biológiai vagy vegyi támadás esetére egy útmutató elkészítését és az EU vála
szainak koordinálását más országokkal és nemzetközi szervezetekkel.31

A program leginkább konkrét eleme a gyors riasztási rendszer kiépítése 2002 nyará
tól RAS-BICHAT néven. Ez a rendszer folyamatos üzemben/készültségben van, s 
azonnal értesíti a bizottság tagjait minden olyan incidensről, ahol kimutatható BC- 
anyagok jelenléte. A rendszer szorosan együttműködik az EU korai előrejelző és reagá
ló rendszerével (ezt még 1998 szeptemberében hozták létre) és a polgári védelemmel.32

Mivel valamennyi EU-tagállam részese az Ausztrália-csoportnak, s a kettős felhasz
nálású termékek forgalmát szabályozó intézkedések, valamint terméklisták az EU jogi 
szabályozás részei, az EU a biológiai és vegyi eszközökkel történő támadás esetére 
szervezeti oldalról felkészültnek tekinthető.33 Egy ilyen rendszer felettébb költséges, s 
az EU-ba jelentkező államoktól megkívánják, hogy illeszkedni tudjanak a rendszerhez. 
Hozzá kell tenni, hogy az EU által hozott intézkedések közvetlenül illeszkednek a 
CWC és a BTWC rendszerihez, a követelmények betartását a szervezet támogatja a 
gyengébb gazdasági képességekkel rendelkező részes államokban is.

12 Külügyi Szemle



Nonproliferációs kérdések az Európai Unió politikájában

A multilaterális fegyver- és technológiaexport-ellenó'rzési rezsimek tagsága 2003-ban
Ország Zangger- Nukleáris szállítók Ausztrália- MTCR Wassenaar-

bizottság 1974 csoportja 1978 csoport 1985 1987 egyezmény 1996
Argentína X X X X X

Ausztrália X X X X X

Ausztria X X X X X

Belgium X X X X X

Brazília X X

Bulgária X X X X

Ciprus X X

Csehország X X X X X

Dánia X X X X X

Dél-Afrikai Köztársaság x X X

Dél-Korea X X X X X

Fehéroroszország X

Finnország X X X X X

Franciaország X X X X X

Görögország X X X X X

Hollandia X X X X X

Izland X X

Írország X X X X X

Japán X X X X X

Kanada X X X X X

Kazahsztán X

Kína X

Lengyelország X X X X X

Lettország X

Luxemburg X X X X X

M a g ya ro rszá g X X X X X

Nagy-Britannia X X X X X

Németország X X X X X

Norvégia X X X X X

Olaszország X X X X X

Oroszország X X X X

Portugália X X X X X

Románia X X X X

Spanyolország X X X X X

Svájc X X X X X

Svédország X X X X X

Szlovákia X X X X

Szlovénia X X

Törökország X X X X X

Uj-Zéland X X X X

Ukrajna X X X X

USA X X X X X

Összesen 35 40 33 33 33
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A hordozóeszközök

A tömegpusztító fegyvereket célba juttató eszközök már évtizedek óta külön tételként 
szerepelnek mind a fegyverkezési, mind a leszerelési folyamatokban. Természetesen ele
inte csak a nukleáris robbanófejeket szállító eszközök és technológiájuk állt előtérben, s 
az 1987-ben az USA, Kanada, Nagy-Britannia, Japán, Franciaország, Olaszország és az 
NSZK által létrehozott Rakétatechnológiai ellenőrzési rendszer (Missile Technology Control 
Regime -  MTCR) tevékenysége is erre irányult. A részt vevő államok köre folyamatosan 
nőtt, mára 33-ra gyarapodott.34 A részt vevő államok 1993 januárjában döntöttek a vegyi 
és biológiai fegyvereket is hordozni képes eszközök felvételéről az érzékeny termékek lis
tájára. A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a listát folyamatosan frissítik.

A Rakétatechnológiai ellenőrzési rendszer az egyetlen olyan multilaterális fórum, 
amely a tömegpusztító fegyverek célba juttatására alkalmas rakéták és a velük kapcsola
tos technológiák elterjedésének megakadályozásával foglalkozik. A részt vevő országok 
szigorü korlátozó szabályokat érvényesítenek az érintett termékek és eljárások kereske
delme vagy más módon történő átadása során. Ez a gyakorlat az ellenőrzött termékek in
tegrált, közös listájának betartásán alapul. A rendszerben képviselt partnerországok nem 
hoznak kollektív exportengedélyezési döntéseket. A tagok saját felelőssége, hogy nemze
ti exportengedélyezési politikájuk összhangban legyen az irányelvekben (Export Control 
Guidelines) és a mellékletben (Equipment and Technology Annex) foglaltakkal. A rend
szer céljaival összefüggő kérdésekről -  egyes országok releváns export-ellenőrzési gya
korlata, a rendszer hatálya alá eső fegyverek, illetve az indításukra, valamint szállításuk
ra alkalmas eszközök beszerzésére irányuló törekvések stb. -  a tagok folyamatosan kicse
rélik információikat.

Az irányelvek kiterjednek a nukleáris, biológiai és vegyi töltetek hordozására alkal
mas eszközökre is. Az irányelvekhez csatolt melléklet ezeket a rakétákat olyan eszkö
zökként határozza meg, amelyek alkalmasak 500 kilogramm töltet hordozására, és ha
tótávolságuk legalább 300 kilométer. A melléklet két fejezetet pontosítja a hordozóesz
közök fogalma alá eső tételeket. Eszerint az első kategóriába a teljes rakétarendszerek 
és alrendszerek, robbanó töltetek, irányító rendszerek, vagy rakétafokozatok, míg a má
sodik kategóriába a rakétarendszerek komponensei, valamint rakétafejlesztési és gyár
tási technológia tartoznak.

A partnerországok évente egy alkalommal -  általában októberben -  plenáris ülést tar
tanak, amelynek az elnökségét rotációs alapon látják el. A plenáris ülés elnöke egy évig az 
egész rendszer soros elnökeként is eljár. 1999-2000-ben ezt a tisztséget Hollandia töltötte 
be, 2000 októberében Finnország, 2002-ben Lengyelország került erre a posztra. A plená
ris ülések közötti időszakban a folyó ügyeket a Párizsban havi rendszerességgel ülésező 
összekötő'csoport (Point of Contact -  POC) tárgyalja meg. Évente egy-két alkalommal a fő
városokból érkező szakértők is részt vesznek az összekötő csoport munkájában (RPOC -
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K ö te le ző  E N S Z -em burgók
Nemzetközi fegyverembargók 1997-2001

Életbeléptetés Felfüggesztés Jogi alap
Afganisztán (tálibok) 2000. december 19. - UNSCR 1333
Angola (UNITA) 1993. szeptember 15. - UNSCR 864
Eritrea 2000. május 17. 2001. május 15. UNSCR 1298
Etiópia 2000. május 17. 2001. május 15. UNSCR 1298
Irak 1990. augusztus 6. UNSCR 661
Jugoszlávia (FRY) 1998. március 31. 2001. szeptember 10. UNSCR 1160
Libéria 1992. november 19. 2001. március 7. UNSCR 788

2001. március 7. - UNSCR 1343
Líbia 1992. március 31. 1999. április 5. UNSCR 748
Ruanda 1995. augusztus 16. - UNSCR 1011
Sierra Leone 1997. október 8. 1998. június 5. UNSCR 1132
Sierra Leone 1998. június 5. - UNSCR 1171
Szomália 1992. január 23. - UNSCR 733
N em  k ö te lező  E N S Z -em b argók
Afganisztán 1996. október 22. 2001. október UNSCR
Azerbajdzsán 1993. július 29. - UNSCR
Eritrea 1999. február 12. 2000. május 17. UNSCR
Etiópia 1999. február 12. 2000. május 17. UNSCR
Örményország 1993. július 29. - UNSCR
E U -em bargók (kötelező)
Afganisztán 1996. december 17. 2001. november 5. 96/746/CFSP
Bosznia-Herzegovina 1991. július 5. - -

Eritrea 1999. március 15. 2001. május 31. 99/206/CFSP
Etiópia 1999. március 15. 2001. május 31. 99/206/CFSP
Horvátország 1991. július 5. 2000. november 20. -

Indonézia- 1999. szeptember 17. 2000. január 17. 99/624/CFSP
Irak 1990. augusztus 4. - -

Jugoszlávia 1991. július 5. 2001. október 8. -

Kína 1989. június 27. - -

Kongó DRC 1993. április 7. - -

Líbia 1986. január 27. - -

Mianmar (Burma) 1991. július 29. - -

Nigéria 1995. november 20. 1999. júniusi. 95/515/CFSP
Sierra Leone 1997. december 8. - 98/409/CFSP
Szlovénia 1991. július 5. 1996. február 26.
Szudán 1994. március 15. - 94/165/CFSP

E gyéb n em ze tk ö z i em bargók n em  kö te lező
Nagorno-Karabakh (Azerbajdzsán) 1992. február 28. - -

Burundi 1996. augusztus 6. 1999. január 23. -

Nigéria 1996. április 24. 1999. november ~

Rövidítések: CFSP = Common Foreign and Security Policy; DRC = Democratic Republic of 
Congo; EU = European Union; FRY = Federal Republic of Yugoslavia; UNSCR = UN Security 
Council Resolution.
SIPRI Yearbook 2002. Armaments, disarmaments and international security. SIPRI. Oxford UP. 2003. 
388-389. o.
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Reinforced POC). Az MTCR tanácskozásokról készült hivatalos összefoglalók nem nyil
vánosak. A rendszer állandó titkárságot nem működtet. Az összekötő csoport üléseihez 
kapcsolódó adminisztratív teendőket a francia külügyminisztérium látja el.

Az 1999 októberében tartott plenáris ülésen különösen nagy figyelmet kaptak a Közel- 
Kelet, Dél-Ázsia és a Távol-Kelet egyes országaiban zajló ballisztikusrakéta-programok, 
amelyek egyre inkább nemzeti fejlesztéseken alapulnak, és egyre kisebb mértékben füg
genek a technológiaimporttól. Az MTCR-ban részt vevő országok aggodalommal szól
nak arról, hogy ezek a fejlesztések számos esetben már nagy hatótávolságú rakétarend
szerek gyártására irányulnak. Ez a tendencia az adott térségen belüli és kívüli országok 
számára egyaránt fenyegetést jelenthet, és új fegyverkezési versenyt indíthat el.

Az Európai Unió számára a rakéták által megjelenített fenyegetés az első öbölháború 
során került előtérbe, és a vegyi- és biológiai fenyegetéshez hasonlóan újabb impulzust 
kapott az Egyesült Államokat ért 2001. szeptemberi terrortámadás után. Mint bármely 
más fenyegetés esetén is, az első megválaszolandó kérdés, hogy pontosan milyen rakéták
tól is kell Európának tartania? A hidegháború befejezésével szerződéses formában rende
ződtek a bármely célpontot elérő rakétákra vonatkozó tárgyalások,35 s ezen belül nyilván
valóan csak azok az eszközök és azok az országok maradtak, amelyek nem részesei vala
milyen formában a korábbi megállapodásoknak. A szakértők szerint az Európát érintő ra
kétafenyegetést mindenekelőtt a Scud típusok és a robotrepülőgépek (közismert, de pon
tatlan elnevezéssel: cirkáló rakéták) jelenthetik.36 Az utóbbiak esetében a gondok elsősor
ban a technológia gyors fejlődéséből fakadnak: a GPS37 rendszer elterjedése a korábbinál 
elképzelhetetlenül nagyobb pontosságot kölcsönöz e fegyverek találati képességeinek.

A rakétatechnológia terjedését három módon lehetséges fékezni: az előállításhoz szük
séges technológia át nem adásával (a fő eszköz erre az MTCR), a rakétatechnológia bir
toklásához kötendő normarendszer kiépítésével s végül a rakétavédelem kiépítésével.38 
Ez utóbbinak a technikai kivitelezése pillanatnyilag még nem megoldható, ezért az EU- 
államok az első két lehetőség gyakorlati kivitelezésén fáradoznak. A különféle kezdemé
nyezések -  ilyennek tekinthető a 2002. novemberi Hague Code of Conduct Against Ballistic 
Missile Proliferation (HcoC) vagy az exportlisták további fejlesztése -  ebbe az irányba mu
tatnak, de mint az észak-koreai és kínai esetek jelzik, gyakran az USA közvetlen pressziós 
lépései hatásosabbak, mint az unió indirekt befolyásolási eszközrendszere.

Ami az EU kül- és biztonságpolitikája szempontjából lényeges, az, hogy az EU biz
tonsági stratégiája a tömegpusztító fegyverek proliferációját a biztonságot fenyegető 
„potenciálisan legnagyobb" veszélynek jelölte meg.39 Ezért az ellene való küzdelem 
alapvető az Európai Unió és tagállamai számára, s elmondható, hogy az EUSZ szerző
dés aláírása óta növekvő figyelmet kapnak a nonproliferációs kérdések az EU- 
országok diplomáciájában mind tagállami, mind közösségi dimenzióban. A tömeg- 
pusztító fegyverek elterjedésének fékezése természetesen korábban is napirenden volt, 
de a kilencvenes évektől részint az első öbölháború tapasztalatai, részint Franciaország
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1992. augusztusi csatlakozása az atomsorompó szerződéshez, részint pedig a CFSP 
megjelenése fordulópontot jelentett. Az ET 1992. júniusi ülésén megkezdődött annak 
vizsgálata, hogy a CFSP miként terjeszthető ki a nonproliferációs kérdésekre. Az egyik 
első konkrét lépés a kettős felhasználású termékek exportját szabályozó rendelet és kö
zös akció elfogadása volt 1994 decemberében. A következő évben az atomsorompó 
szerződés 1995. évi felülvizsgálati és meghosszabbítási konferenciájának sikerében, az
az a szerződés időbeli hatályának korlátlan meghosszabbításában fontos szerepet ját
szott az EU tagállamok összehangolt magatartása. A közös kül- és biztonságpolitika 
ezen területén az unió az elmúlt bő évtized során rendszeresen megnyilvánul, s szá
mos gyakorlati lépésre is sor került. Új területként a kézi és könnyűfegyverek nemzet
közi forgalmának szabályozása is felmerült, amint az 1998 májusában jóváhagyott EU 
magatartási kódexet (Code of Conduct on Arms Exports) elfogadták.

Az Európai Unió felelősségteljes politikát folytat mind tagállami, mind közösségi 
szinten a leszerelés és fegyverzetkorlátozás terén. Az érintett nemzetközi fórumokon 
az EU képviselői az előzetesen egyeztetett álláspontot fogalmazzák meg, amely erőtel
jes hatással van az EU-val különféle szintű kapcsolatban álló más államok pozíciójára 
is. Kezdeményezéseivel jelentős mértékben járul hozzá a nemzetközi biztonság konk
rét területeinek kezeléséhez.

A kettős felhasználású termékek szabályozása

Az EU külpolitikájának a nonproliferációval kapcsolatos belső ellentmondásosságára 
az egyik legszignifikánsabb illusztrációt a kettős felhasználású termékek40 forgalmá
nak szabályozása nyújtja. Ennek okai evidensek: e jelentős gazdasági érdekeket hordo
zó termékek egyfelől a nemzetközi kereskedelem tárgyai és ennélfogva a közös keres
kedelempolitika hatálya alá esnek, másfelől viszont katonai felhasználhatóságuk miatt 
a kül- és biztonságpolitika eszközrendszeréhez tartoznak. Hasonlóan az EU által már 
jóval a CFSP születése előtt használt szankciókhoz,41 a kettős felhasználású termékek 
forgalmának szabályozása is a tömegpusztító és hagyományos fegyverzetek 
proliferációjának fékezését, a tagállamok nemzetközi kötelezettségvállalásainak betar
tását hivatott elősegíteni. A kérdés, hogy melyik szempontrendszer alapján történjen 
a szabályozás: a tagállamok közötti együttműködésre támaszkodó közös kül- és biz
tonságpolitika vagy a közösség kompetenciájához tartozó kereskedelempolitikai sza
bályok alapján. Az egyik oldalról ugyanis az exportellenőrzés tisztán kereskedelempo
litikai kérdésnek látszik, másfelől viszont a nemzeti biztonság hatékony védelme első
sorban a tagállamok felelőssége.42

Az Európai Unió a világgazdaság egyik legnagyobb szereplője minden vonatkozás
ban. A kettős felhasználású termékek esetében sincs másként, mint ahogy a fegyver- és
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hadianyag-kereskedelemben is ez a helyzet. A világ öt legnagyobb hagyományos fegy
verszállítója közül három EU-tagállam (Franciaország, Nagy-Britannia és Németor
szág), de ha az első 25-öt nézzük, akkor tíz. Bár a kettős felhasználásü termékek forgal
máról nem állnak rendelkezésre pontos adatok -  a részes államok jobbik esetben is 
csak az elutasított forgalmi kérelmek adatait közük egymással - , viszont épp az eluta
sítottak adatai alapján nem valószínűtlen azt feltételezni, hogy az EU ezen a téren is a 
legjelentősebb nemzetközi szereplők közé tartozik.

A hidegháború idején a tagállamok homogén magatartását a jobbára informális, de 
szigorúan ellenőrzött COCOM rendszer biztosította.43 Az 1994-ben feloszlatott rendszert 
egy évvel később, 1995. december 19-én a hollandiai Wassenaarban létrehozott wassenaari 
megállapodás (Wassenaar Arrangement -  WA) váltotta fel.44 Ebben ugyan valamennyi EU 
tagállam részt vett, mégis hamar felmerült egy homogénebb közösségi szabályozás igé
nye, tekintve hogy az egységes piac a belső határokon felszámolta a határellenőrzést.

A szabályozásra 1994 decemberében került sor, ennek során az integráció fejlődésének 
klasszikus dichotómiáját, azaz a jogi szabályozás és a politikai megfontolások együttes

Fegyverszállítások a tíz legnagyobb ellátó országból a legnagyobb 38 felvevő' országba, 1997-2001
Adatok millió USD-ban, 1990-es árakon.

ELLÁTÓK
CELORSZAG USA Oroszo. Franciao. UK NSZK Ukrajna Hollandia Olaszo. Kína Fehéro. Egyéb Össz.
AFRIKA 243 1296 3 29 33 192 - 50 144 1056 1044 4090
Algéria 46 549 16 93 16 362 22 1106
Angola - 192 - - - - - - - 435 275 902
Egyéb 197 555 3 13 33 99 - 50 128 259 745 2082
AMERIKA 1670 663 641 1316 489 133 340 425 333 1254 7264
Argentína 351 3 60 1 143 - 6 108 - - 19 688
Brazília 280 - 415 341 128 - 1 25 - - 264 1454
Kanada 136 - 39 731 64 - - 50 - - 26 1045
Mexikó 342 223 - - - 83 - 8 - - 9 664
Peru 16 292 4 - - - 7 10 - 333 15 671
USA - - 221 25 50 - 201 - - 492 988
Egyéb 547 147 123 23 130 - 325 24 - - 135 1754
ÁZSIA 15438 12013 5221 1329 600 1881 422 631 1253 78 2387 41253
Dél-Korea 2549 301 392 195 373 - 51 10 - - 60 3931
India - 3771 78 107 40 123 270 20 - - 300 4710
Japán 3137 - 21 18 3 - - 5 - - 18 3203
Kína 31 6515 81 26 - 365 - 11 n. a. - 90 7117
Malajzia 350 16 8 530 - - 19 426 - - 106 1454
Pakisztán 147 - 667 - - 1280 38 39 624 78 63 2931
Szingapúr 1168 28 7 7 - - - - - - 459 1669
Tajvan 7482 - 3883 - - - - - - - 30 11397
Thaiföld 421 - 4 12 132 - - 109 25 - 604 1304
Egyéb 152 1382 83 433 50 112 44 14 566 - 701 3537

Forrás: SIPRI arms transfers database. SIPRI Yearbook. 2002. 376-377. o.
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alkalmazásának kérdését kellett megoldani. Az EU-n belül e termékek forgalmának sza
bályozása ugyanis egyfelől a CFSP-hez, másfelől pedig a közös külkereskedelmet szabá
lyozó 133-as EC-cikkelyhez kapcsolódhat. Az unió eddig szabályozási gyakorlatában 
ugyan van egy ehhez közeli terület, ez pedig a külpolitikai célokat szolgáló kereskedel
mi intézkedések jogi keretrendszere, közelebbről a kereskedelmi szankciók szabályozá
sa, a 301-es EC-cikk, amelyhez egy pillérközi közös álláspontot fogadtak el az V. fejezet 
és egy tanácsi rendelet alapján. A kettős hasznosítású termékek exportjának szabályozá
sára tehát hasonlóan kettős (vagy másként pillérközi) megoldást dolgoztak ki az EUSZ 
V. címre és az EC 133-as cikkelyre támaszkodó tanácsi rendeletre támaszkodva. Ugyan
ekkor ez a hasonlóság nem jelent azonosságot. A különbség kettős: 1. az elfogadott intéz
kedések struktúrája inkonzisztens a 301-es cikk által előirányzottakkal a hatáskört tekint
ve, valamint a tanácsi rendelet működési rendszerét illesztették be az V. cikk intézkedé
seibe. 2. Az EC 133-as cikk alapján elfogadott tanácsi rendelet jogi problémákat vet fel a 
közös kereskedelempolitika kapcsán, közelebbről azt a kérdést, hogy az elfogadott intéz
kedések struktúrája mennyiben érinti/sérti a közösség kizárólagos kompetenciáját.

CÉLORSZÁG USA Oroszo. Franciao UK NSZK Ukrajna HollandiaOlaszo. Kína Fehére. Egyéb Össz.
EURÓPA 12695 1142 962 703 1739 293 513 365 2 - 1632 20046
Finnország 2224 - 24 3 - - 1 - - - 26 2273
Görögország 2220 639 267 60 632 120 325 - - 174 4436
Hollandia 835 - 59 - 100 - n. a. - - - 43 103b
Norvégia 476 - 67 131 11 - 32 - - - 257 973
Olaszország 1009 - 40 184 6 - - n. a. - - 1 1237
Spanyolország 607 - 100 119 - - 10 66 - - 45 947
Svédország 128 - 110 - 538 - - - - - 6 782
Svájc 1333 - 58 - - - - - - - 5 1395
UK 2359 - 34 n. a. 46 - - 200 - - 41 2680
Egyéb 1506 503 206 208 409 175 145 102 2 - 1031 4287
K Ö Z E L-K E L E T 14000 2237 2886 2967 1819 127 588 133 156 46 760 25719
Egyiptom 3023 182 4 - 16 - 4 - 17 - 3 3250
E. Arab Emírségek 59 303 1307 129 5 36 507 - - - 57 2412
Irán - 1225 - - - 45 - - 96 - 0,5 1367
Izrael 2046 - 24 - 765 - - - - - - 2835
Jordánia 362 - - 316 - 46 - - - - 59 782
Kuvait 315 - 360 163 - - - 33 43 - 3 919
Katar 1 - 650 270 - - 21 - - - - 942
Szaúd-Arábia 4490 - 117 1784 - - - 30 - - 296 6717
Törökország 3271 - 383 44 1035 - 43 69 - - 184 5028
Egyéb 432 527 41 251 - - - - - 46 170 1467
ÓCEÁNIA 769 - 3 354 90 - - 65 - 8 918 2207
Ausztrália 670 - - 354 90 - - 65 - - 292 1471
Új-Zéand 100 - 3 - - - - - - - 610 713
Egyéb 3 - 5 - 49 - - - - 8 91 148
ÖSSZESEN 448 210 17 354 9808 6699 4821 2627 1862 1671 1555 1518 7998 100 732
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A kettős hasznosítású termékek közös szabályai 
a 3381/94-es rendelet alapján

Mintegy három éves tárgyalásoknak, valamint annak a felismerésnek az eredménye az 
1994-es rendelet, hogy közös szabályozás híján az exportőrök könnyedén kikerülik az 
exportellenőrzést oly módon, hogy a harmadik országba történő exportálás előtt egy
szerűen egy másik tagállamba exportálják a kérdéses termékeket. Ennek fényében ért
hető, hogy a tárgyalások során a megoldandó problémák elsősorban a mechanizmus és 
a jogi alapok meghatározása körül forogtak. Ez utóbbi mindenekelőtt a terméklistát, az 
engedélyköteles relációkat és az exportengedélyhez szükséges kritériumokat jelentette. 
Azt a kérdést, hogy a kettős felhasználású termékek exportjára vonatkozó közös rezsim 
a kereskedelempolitika (azaz a közösség kompetenciája) vagy pedig a CFSP keretébe 
kerüljön -  egy de lege lata megoldással hidalták át: egyfelől a szabályozást és az eljárást 
egy tanácsi rendelet szabályozta, amelyet az EC 133. cikkelye alapján hoztak (ez lett a 
3381 /94. sz. rendelet)45, másfelől a terméklistát és a rendelet által megadott relációkat, 
továbbá a közös szabályok alkalmazási irányelveit a J. 3. (nov. 14) EUSZ-cikkely alapján 
született és tanácsi határozattal elfogadott közös akció tartalmazta.46

A kettős felhasználású termékek forgalmi ellenőrzésének fő céljai magukban foglalták a 
közösségen belüli forgalom belső ellenőrzésének eltörlését, az európai ipari versenyképes
ség javítását és a közös alapú ellenőrzés hatékony működtetését. A termékek listáját a ren
delet melléklete tételszerűen tartalmazta, de alapvetően a következő termékcsoportokról 
van szó: nukleáris anyagok, berendezések és felszerelések, nyersanyagok, vegyi anyagok, 
mikroorganizmusok és toxinok, processzorok, elektronika, számítógépek, telekommuni
káció és információbiztonság, szenzorok és lézerek, navigáció és repüléstechnika, 
meghajtórendszerek, űreszközök és kapcsolódó felszerelések. A 94/942/CFSP határozat 
I. számú melléklete további pontosításokat is megad, megemlítve a felszereléseket, kom
ponenseket, a folyamatteszteket, az ügyelő és termelő berendezéseket, valamint a számító- 
gépes szoftvereket. Ez a lista az összeállítása után is folyamatosan bővült.47

Ráadásul a listákon kívüli bizonyos termékek exportja is a 3381/94-es rendelet 4.1. cik
kelyének hatálya alá esik. Ezt a nem definiált termékcsoportot volt hivatva lefedni az úgy
nevezett catch-all klauzula, amely azon termékekre vonatkozik „amelyek akár egészükben, 
akár részleteikben nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyverek kifejlesztésére, előállítására, 
kezelésére, műveleti alkalmazására, felderítésére, azonosítására vagy terjesztésére, illetve 
ezen eszközöket szállítani képes rakéták kifejlesztésére, előállítására, fenntartására, raktá
rozása használhatók, ahogy azt a kapcsolódó nonproliferációs egyezmények rögzítik".

A 3381/94-es rendelet központi vonása, hogy a kettős felhasználású termékek exportjá
hoz olyan engedélyeztetés szükséges, amelyet a tagállamok kompetens hatóságai bocsáta
nak ki, s amely a közösség egész területén érvényes. Ez az elv a kölcsönös elismerés téte

20 Külügyi Szemle



Nonproliferációs kérdések az Európai Unió politikájában

léhez áll közel, s a tagállamok hatóságai közötti kölcsönös bizalmat feltételezi. A tagállami 
hatóságok együttműködését a rendelet is érinti. Eszerint egy másik tagállamban előállított 
termékekre vonatkozó exportengedély kiadásához, a megfelelő hatóságoknak „azonnal 
konzultálniuk" kell a kérdéses állam hatóságaival. Ha az utóbbinak bármilyen ellenvetése 
van az exportengedély kiállítása ellen, az ellenvetés figyelembevétele kötelező az enge
délykérelmet elbíráló hatóság számára. Továbbá a rendelet 13. cikke „a nemzeti hatóságok 
közötti közvetlen együttműködést és információcserét" írja elő. A rendelet 7. cikkének 3. 
pontja szerint ha egy exportügylet lényegi érdekeket érint, a tagállam követelheti a másik 
tagállamtól, hogy ne adja ki az exportengedélyt, vagy ha már kiadta, követelheti annak 
visszavonását, felfüggesztését vagy módosítását. Az ilyen kívánságot kapó tagállamnak 
azonnal konzultációt kell kezdenie a követeléssel fellépő tagállammal, s a konzultációnak 
tíz napon belül be kell fejeződnie. Maga a rendelet közösségi szinten is előirányoz konzul
tációt: a 16. cikk szerint koordinációs csoportot kell létrehozni valamennyi tagállam képvise
lőjéből. A csoport üléseit a bizottság képviselője vezeti, s feladata a rendelet végrehajtásá
ból fakadó bármely kérdés és probléma vizsgálata s az exportőrök informálása. A tagál
lamoknak egyébiránt tájékoztatniuk kell a bizottságot mind a 3381/94-es rendelet, mind a 
94/942/CFSP határozat végrehajtását célzó intézkedéseikről. Ezeket az információkat a bi
zottság megküldi a többi tagállamnak is.

A tagállamoknak egyébiránt joguk van egyoldalú, a kettős felhasználású termékek 
exportellenőrzésének hatékonyságát biztosító intézkedések bevezetésére is.48 A catch
all klauzula további tagállami lehetőségeket is tartalmaz. Végül pedig a tagállamok 
dönthetnek a szabályok megsértése esetén kirovandó büntetésről.

Kritériumok

A nemzeti hatóságok által az exportengedélyek kibocsátásához figyelembe veendő kri
tériumokat a 94/942/CFSP határozat III. melléklete tartalmazza. Ez megnevezi mind
azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket a tagállamoknak be kell tartaniuk a 
nonproliferációs nemzetközi egyezmények, az érzékeny termékek ellenőrzése, az 
ENSZ BT által kirótt embargók vagy más nemzetközi szinten elfogadott egyezmények 
alapján. A kritériumok tartalmazhatnak nemzeti kül- és biztonságpolitikai megfonto
lásokat a végfelhasználóval, valamint a továbbadás kockázataival kapcsolatban.

A 3381-es és a 94/942-es dokumentumok értelmében kiépített ellenőrzési rendszer 
egy decentralizált rendszer: az engedélyeket a közösségi szabályokat és eljárásokat al
kalmazó nemzeti hatóságok állítják ki. A rendszer hatékonysága a nemzeti hatóságok 
hatáskörének terjedelmétől, az alkalmazott kritériumok természetétől és tartalmától 
függ. Ezzel együtt a közösségi célkitűzést, azaz a hatékony exportellenőrzés megvaló
sítását komolyan aláássa annak tartalma. Példának okáért hiányzik a tiltott rendelteté-
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si helyek listája. Ez a mulasztás a nemzeti hatóságok hatáskörét növeli, ugyanakkor 
megkérdőjelezi a közösségi szabályok létrehozásának jelentőségét. A legfontosabb kri
tika azonban a közösségi szabályozással szemben azokra az irányelvekre (guideline) 
irányul, amelyeket a nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venni az exportengedély 
megadásának meghatározásakor.

Sok tekintetben vitatott az eredetileg a 94/942-eshez csatolt lista, mind a benne ta
lálható, mind a kizárt kritériumok természetét illetően. Az eredetileg négy kritérium
ból, ami a III-as mellékletben volt, csak a szankciós kötelezettségekkel való 
konformitás látszik hatékonynak. Ennek a mellékletbe való beemelése ugyanakkor 
sem újat nem ad, sem nem tisztázza a jogi folyamatokat a nemzeti kompetencia és a 
közösségi intézkedések interakciója között. Az ENSZ BT által kirótt szankciók végre
hajtása közösségi szinten common positioniere] illetve council regulationnel történik. A kö
zös akciót egyhangúsággal és a közösségi intézkedést megelőzően fogadják el, így va
lamennyi tagállamnak a meghozott szankciós intézkedések alkalmazásával kell egyet- 
értenie. A 96/613/CFSP-határozat által bevezetett módosítás ugyan közvetlen utalást 
tesz az Európai Unióra, de semmi jelentősét nem tett hozzá. Ami a tagállamok nemzet
közi kötelezettségvállalásait illeti, azok a nemzeti hatóságaikra autonóm természetű 
kötelezettségeket rónak. Ezeknek a II. melléklet iránymutatásai közé való beemelése 
csak megismétli a puszta tényt, hogy a tagállamok nemzetközi kötelezettségeit ezen a 
területen figyelembe kell venni.

A nemzeti külpolitikai és biztonsági megfontolásokat illetően meg kell jegyezni, 
hogy a tagállamok azokat a III-as melléklet segítsége nélkül is tekintetbe vennék. Két 
okból is: egyrészt az exportrendelet 11. cikkének értelmezése alapján, ahogy a bíróság 
azt megtette,49 másrészt a 3381/94-es közbiztonsági klauzulája alapján. Végül is ez a 
valódi oka annak, hogy a kettős felhasználású termékek exportellenőrzését nemzeti 
hatáskörbe tartozónak tekintik. A III-as melléklet utolsó tényezője, nevezetesen a ter
vezett végfelhasználás és a diverzió kockázata, olyan gyengén van megszövegezve, 
hogy alig lehet jelenőséget tulajdonítani neki. A kettős felhasználású termékek definí
ciója az a lehetőség, hogy katonai célokra használják fel őket. Ez a faktor magában fog
lalja azt, hogy csak abban az esetben lehet megtagadni az engedélyezést, ha feltételez
hető összefüggés a kérdéses áru használata és a rendeltetési hely országában történő 
objektív katonai cél között. Be kell látni, hogy a melléklet szövege ilyen konklúziót 
nem támogat és az, a rendelet alapján, túl communautaire-ként lenne jellemezhető.

Érdemes megjegyezni, hogy a „nemzeti kiil- és biztonságpolitikák figyelembe véte
lével" kontextusban a 942 III. melléklete további hivatkozást tartalmaz -  „ahol rele
váns, az 1991-es luxemburgi és 1992-es lisszaboni ET által elfogadott kritériumok sze
rint a hagyományos fegyverzetek exportjára is". A luxemburgi ET-kritériumok szerint 
a tagállamoknak a nemzetközi nonproliferációs egyezményekből és az ENSZ szank
ciókból származó kötelezettségei, a kérdéses áru diverziójának kockázatával együtt ki
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fejezetten benne volt a 942III. mellékletében. A másik kritérium a beszerző ország em
beri jogainak és belső helyzetének elemzése, a regionális béke megőrzése, biztonság és 
stabilitás, a tagállamok, területük, a szövetségesek nemzeti biztonsága és a beszerző 
ország magatartása a nemzetközi közösség irányában. További kritérium lett a lissza
boni ET-csúcs után az adott export hatása a beszerző ország gazdaságára.

A fenti kritériumok világos és kifejezett referenciája azonban hiányzik, ezért a 942- 
es határozat ki van téve annak a kritikának, hogy emiatt a gyakorlati hatása elhalvá
nyul. A rendeltetési országban az emberi jogok respektálása esetében ennek a hiánya 
különösen problematikus, tekintettel az EK és harmadik országok által kötött társulá
si egyezmények emberi jogi klauzuláinak növekvő gyakorlatára. Ez a hiány még in
kább kérdéses egy olyan unióban, amely „az emberi jogok és alapvető szabadságok, a 
demokrácia és szabadság alapelvein nyugszik". Ráadásul Amszterdamban megerősí
tették ezt a passzust azzal, hogy ha egy tagállam „komolyan és állandóan" megszegi 
ezt a szakaszt, akkor vele szemben felfüggeszthetők a szerződésből származó jogai.

Ami a regionális békét, biztonságot és stabilitást illeti, például Németország igazol
hatja az exportkorlátozásait Irakba, míg egy másik tagállam simán exportálhat 
ugyanoda?50 Nem kérik meg a tagállami hatóságokat, hogy vegyék tekintetbe a Líbia 
elleni állításokat, ha például a könnyen adaptálható technológia exportja vegyi fegyve
rek előállításához vezethet?

Tisztázni kell még egy fontos dolgot. Pozitívnak is tekinthető egy kritérium kidol
gozása, amelynek alapján az V. cím szerinti eszköz exportengedélye kiadható. Ez az 
érv úgy mutatja be ezeket a kritériumokat, mint egy tagállam központi paramétereit 
annak meghatározására, hogy a közbiztonsága fenyegetve van-e. Tehát ezeknek a kri
tériumoknak az V. cím szerinti eszközökbe ültetése jelzésnek is tekinthető arra, hogy a 
vonatkozó területen a nemzeti megközelítést felváltja a közösségi. Amellett is lehet ér
velni, hogy egy ilyen lépés az uniós külpolitika fejlődését tükrözi, ami több, mint 15 
nemzeti külpolitika, de kevesebb, mint egy uniós külpolitika. Mindenesetre a 942-es 
III. mellékletében kidolgozott kritériumok úgy lettek szövegezve, hogy közösségi ala
pon nincsen lehetőség a biztonság és külpolitika fenyegetésének definiálására.

A fentiekből kitűnik, hogy a 942-es határozatban kifejezetten említett kritériumok 
korlátozott gyakorlati jelentősége és a nemzeti magatartás nemzetközi környezete alap
vető paramétereinek halvány referenciái komolyan aláaknázták a létrehozott szabályo
zás hatékonyságát. További problémát jelentett a jogi formula, amelynek keretében a 
kettős felhasználású termékek exportjának közös szabályozása létrejött. Arra a kérdés
re, hogy a közösségi jogrend vagy a CFSP a megfelelő keret, megoldásként végül egy, 
a kettő kombinációjából álló rendeletet és az V. cím szerinti intézkedést alakították ki. 
Ennek a megközelítésnek felel meg a 301. cikk harmadik országokkal szembeni gazda
sági szankciókról szóló rendelkezése is, amely szerint az V. címnek megfelelően elfoga
dott common positiont közösségi rendelet hajtja végre. A fenti megközelítések közti ha
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sonlóságok azonban itt véget is érnek. A CFSP keretben elfogadott döntés a szankciók 
vonatkozásában kifejezi a tagállamok elhatározását, hogy egy politikai cél elérésére gaz
dasági eszközt alkalmaznak. A 942-es határozat másfelől nemcsak a tagállamok politi
kai akaratát fejezi ki -  a figyelembe veendő kritériumok felsorolásával megfosztja a kö
zösségi intézkedést annak legfontosabb modus operandi jellemzőjétől, hogy tudniillik 
volna bármilyen alap a nemzeti hatóságok feletti ellenőrzésre. A végeredmény az, hogy 
a nemzeti hatóságok a közösségi keretekből kizárt, halvány kritériumok alapján nyújta
nak exportengedélyt. A nemzeti hatóságoknak így lehetőségük van a 3381-es rendelet 
alapján felállított ellenőrzési rendszer manipulálására, hogy védjék a nemzeti exportot, 
és ezáltal alapvetően gazdasági természetű nemzeti illetőségeket támogassanak.

Ez a megkülönböztetés, a pillérközi megközelítés szerint harmadik országokra ki
szabott szankciók alátámasztására és a közösségi rezsim által szabályozott export kö
zött mutatja, hogy az unió jelenlegi alkotmányos rendje szerinti jogrendszer egyszerre 
alapszik az első és a második pilléren -  de különböző minták szerint. Ebben az össze
függésben egy konklúzió arról, hogy különböző uniós keretekre alapítható-e egy jogi
lag érzékeny szabályrendszer, elkerülhetetlenül általánosságokhoz vezet.

A 3381-es rendelet tehát ki van zárva a közösségi jogi keretek közül. A tanács a ke
reskedelem és a külpolitika koncepcióját mint két teljesen elkülönített területet illuszt
rálja. Jogilag a 3381-es és a 942-es két fő célt követ: egyrészt a dual-use termékek ex
portjának vitatott kérdése az V. cím szerinti egyhangúságot igényel, másrészt az ex
portengedély megadásához fűzött iránymutatás a bíróság ellenőrzése alól ki van véve 
az EUSZ 46. cikk szerint.

Ez a megközelítés jogilag elfogadhatatlan, gyakorlatilag pedig irreálisnak bizonyult. 
A kereskedelem és a külpolitika közötti interdependencia egyre nehezebbé teszi annak 
megállapítását, hogy egy kereskedelmi intézkedés milyen mértékben szolgál külpoli
tikai célkitűzéseket. Érdekes például, hogy az Oroszországnak nyújtott segítséget, 
amellyel át tudja alakítani a vegyi üzemeit és megsemmisíteni a vegyi fegyvereit a 
CWC-nek megfelelően, a TACIS programból finanszírozzák a RSZ 308 alapján. Jogilag, 
a 3381-es kettős karakterének nem lenne jelentősége, ha egy tagállam annak alapján a 
nemzeti exportőreit védené, és nem adna közösségi kereskedőknek engedélyeket. 
Ezért a 3381-es és a 942-es kifejezett célja -  „integrált rendszer létrehozása" -  pusztán 
retorikai jelentőségűvé csökken akkor, ha a jogi garanciák legjelentősebb elemét, köze
lebbről a kritériumokat alkalmaznánk.

A vázolt ellentmondások feloldására a kilencvenes évtized utolsó éveiben történtek 
lépések. A bizottság által készített értékelés mindenekelőtt az eredményekre mutatott 
rá: a kettős hasznosítású termékek forgalma szabaddá vált a tagállamok között, amely
nek mind a vállalatok, mind pedig a nemzeti igazgatási szervek hasznát látták. Másod
jára pedig a tagállamok nemzeti hatóságai között kialakult együttműködés tekinthető 
eredménynek, amelynek eredményeképpen egy széles körű s egymást ismerő hálózat
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alakult ki. A nemzeti adminisztrációk képviseló'ibó'l álló koordinációs csoporttal pedig egy 
sor gyakorlati kérdést lehetett megoldani.^ A bizottsági javaslat rögzítette a megoldan
dó problémákat is. Eszerint a tagállami engedélyeztetési eljárások nagyon megnehezí
tik, helyenként lehetetlenné teszik, hogy egy másik állam által kiadott licenc érvényes
ségét ellenőrizhessék, s ezáltal jelentős késedelmet okoznak az exportőröknek, továbbá 
az igazgatási együttműködés behatárolt a tagállamok között, mert az a közvetlenül 
érintett tagállamra korlátozódik, kizárva még a bizottság felügyeleti lehetőségét is.

A bizottság javaslata ezek után három alapelv megerősítésére irányult: a kereskedel
mi ügyeletek szabályozásának harmonizációjára, ebben a vonatkozásban a legszeren
csésebb megoldásnak egy általános közösségi licenc bevezetését tartották, amely a ja
vaslat szerint tíz országra vonatkozna.52 A második elvként a bizottság a közösségen 
belüli kettős hasznosítású termékek ellenőrzésének megszüntetését javasolta. Hogy ez 
ne ássa alá a harmadik országokba irányuló kettős hasznosítású termékek hatékony el
lenőrzését, egy új szabályozást kell kidolgozni. Végül a javaslat két kiskapu bezárását 
vetette fel a közösségi rezsim alkalmazásában. Egyfelől a catch-all klauzula kiterjeszté
sét látnák hasznosnak a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos termékeken túl a ha
gyományos fegyverzetekre is, másfelől pedig a szabályozás hatálya alá vonnák a tech
nológiai transzfernek az eddig a szabályozás hatálya alá nem vont eszközökkel (sze
mélyi számítógépek, fax, telefon) történő módjait is.

2000 júniusában a tanács elfogadott egy új rendeletet, amely teljesen az EC133. cikk. 
alapján rendezi a kettős hasznosítású termékek forgalmának kérdését. Ez a rendelet 
váltotta fel az 1994-es korábbi rendeletet és CFSP határozatot.115 Az új, 1334/2000. szá
mú rendelet fő indokaként a kettős felhasználású termékek hatékony, közös exportel
lenőrzési rendszerének kiépítését adja meg, amelyet nélkülözhetetlennek ítél ahhoz, 
hogy a „tagállamok és az EU eleget tegyenek nemzetközi, különösen az atomsorompó 
egyezményt illető kötelezettségeiknek és felelősségüknek" (2. cikk), ugyanakkor lehe
tővé tegyék ezen termékek szabad forgalmát a közösségen belül. A szabályozás egyér
telmű a politikai felelősség definiálásában: „A kiviteliengedély-kérelmekről szóló dön
tésekért a nemzeti hatóságok felelősek... a nemzeti előírásoknak és rendelkezéseknek 
illeszkedniük kell a közös kereskedelempolitika kereteibe és különösen a kivitel közös 
szabályainak meghatározásáról szóló... tanácsi rendeletbe" (6. cikk). A tagállamok 
mindemellett „a közrend vagy a közbiztonság érdekében fenntartják jogukat bizonyos 
kettős felhasználású termékek Európai Közösségen belüli átruházására vonatkozó el
lenőrzésre" (12. cikk), s minden tagállamnak magának kell meghatároznia azokat a 
szankciókat, amelyeket a rendelet megsértése esetén alkalmazni akar.

A 1334/2000-s rendelet végül is azt igazolja, hogy a kettős felhasználású termékek 
szabályozásának pillérközi megközelítése nem volt jó megoldás.54 A közösségi jogra 
támaszkodó és a CFSP mechanizmusokat egyidejűleg alkalmazó szerkezet nem bizto
sította sem a hatékonyságot, sem a kellő egységességet. Az alapvető elvárás a kizáró-
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lag a közösségi jogra támaszkodó új szabályozással szemben, hogy a tagállamok által 
vállalt nemzetközi kötelezettségeket a nemzeti kompetenciák megtartásával, ugyanak
kor hatékonyan be lehessen tartani. A 1334-es rendelet megszületése tehát azt mutatja, 
hogy a kettó's hasznosítású termékek forgalmának szabályozása inkább a kormánykö
zi, mint a közösségi modell alapján bizonyult kezelhetőnek.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az Európai Unió a tömegpusztító fegyverek 
elterjedésének megakadályozásában a legjelentősebb és széles körű felelősséget válla
ló nemzetközi szereplők közé tartozik. A proliferációból fakadó veszélyek súlyosságá
nak megítélésében nincs érdemi különbség a Nyugat vezető politikusai és csoportjai 
között, s ez az attitűd számtalan nyilatkozat, felhívás és tervezet szövegéből kitűnik. 
Érdemben ezen a megítélésbeli homogenitáson az sem változtatott, hogy Irakban 2003 
és 2004 folyamán végül is nem találtak tömegpusztító fegyvereket. Az észak-koreai és 
iráni fejlesztések továbbra is napirenden tartják a kérdést.
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Résumé

Non-Proliferation Questions in the EU Policies

It is the so-called institutionalist approaches that dominate the literature dealing with 
the foreign policy of the European Union. It is understandable with a view to the 
consideration that the frameworks of the development of the EU have been 
represented by the cumulative sovereignties of the member states so far. Less attention 
has been paid to the practical dimension of the foreign policy of the EU; specifically to 
the fact how the EU takes a stand in the sensitive questions of international politics.
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