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ELVI DOKUMENTUM

I. BEVEZETŐ

1. A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni, 2003-ban elfogadott EU-stratégia célja, hogy 
átfogó módon kezelje a tömegpusztító fegyverek és szállítóeszközeik elterjedéséhez 
kapcsolódó fenyegetést mindkét aspektusban:  az állami, illetve nem állami szereplők által 
okozott elterjedés tekintetében.

Az Egyesült Királyságban, és azt megelőzően Spanyolországban, nemrégiben végrehajtott 
terrorista támadások kiemelik a nem állami szereplők tekintetében fennálló új kihívásokat, 
valamint azt, hogy feltétlenül meg kell akadályozni, hogy a terroristák tömegpusztító 
fegyverhez vagy kapcsolódó anyagokhoz jussanak, és ezért kiemelkedően fontos, hogy 
fokozzuk a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiára irányuló 
erőfeszítéseinket.  Fennáll az a valós veszély, hogy e fenyegetés előbb-utóbb testet ölt 
Európában vagy másutt, ezt pedig az EU döntéshozóinak is figyelembe kell venniük. 

Az EU hitelességének érdekében tehát minden lehetőt meg kell tenni a stratégia 
megvalósításának ellenőrzése és a végrehajtás következetességének fokozását elősegítő 
módozatok megtalálása céljából. 

2. Az európai biztonsági stratégia (ESS) meghatározta azokat a legfőbb kihívásokat, melyekkel 
Európának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemben szembe kell néznie: 

„Amennyiben a lehetőségeinknek megfelelő hozzájárulást kívánunk nyújtani, úgy 
tevékenyebb, koherensebb és cselekvőképesebb magatartást kell tanúsítanunk.  
Együttműködést kell folytatnunk másokkal (...), az a kihívás áll most előttünk, hogy 
egyesítsük a különböző eszközöket és képességeket.” 

A cél elérése érdekében az Európai Tanács jóváhagyta a tömegpusztító fegyverek elterjedése 
elleni stratégiát, amelyben elvárás, hogy ezen erőfeszítés „az EU külső tevékenységének 
központi eleme legyen.  Az EU-nak elkötelezettséggel kell fellépnie, valamennyi 
rendelkezésre álló eszköz és politika igénybevételével.” 
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II. A CÉLKITŰZÉSEK: AZ EREDMÉNYESSÉG ÉS KÖVETKEZETESSÉG FOKOZÁSA

3. Ezen elvi dokumentum célja, hogy fokozódjék az eredményesség és következetesség úgy, hogy az 

intézményi keretek és előjogok nem módosulnak, de kialakul egy együttműködési munkamódszer, 

mely lehetővé teszi a tanácsi Főtitkárság/Főképviselő, a bizottsági szolgálatok és a tagállamok 

számára az együttműködést és a jobb szinergia biztosítását.  Mindez az elnökségi előjogokat nem 

érinti.  E dokumentum célja nem az, hogy új struktúrát vagy új ügynökséget hozzon létre, és még 

új költségvetést sem.  A cél az, hogy sikerüljön egy munkamódszert jóváhagyni és hivatalossá 

tenni, a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának számos területén 

szerzett, több mint háromévnyi tapasztalat birtokában. Ezen dokumentum összhangban van a 

2006. júniusi Európai Tanács által a külső tevékenység („Az Unió külső politikái 

hatékonyságának, koherenciájának és láthatóságának a javítása”) tekintetében meghatározott 

célkitűzésekkel, és különösen azon célkitűzéssel, miszerint „a meglévő szerződések alapján” 

fejlesztendő „a stratégiai tervezés, az Unió különböző külső politikai eszközei közötti koherencia, 

továbbá az uniós intézmények közötti, illetve az ezen intézmények és a tagállamok közötti 

együttműködés javítása”. 

4. A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása és a leszerelés kérdése a KKBP 

kulcsfontosságú területét képezi. Az EU-intézmények és a tagállamok részéről a tevékenységek 

szinergiája tehát tovább erősítendő.  A harmadik államoknak nyújtott támogatások terén a 

tagállamok egyértelműen jelentős részt vállaltak a meglévő kötelezettségek tekintetében.  

Mindemellett komoly szerep jut jónéhány nemzetközi szervezetnek, amelyek részére a tagállamok 

és EU-intézmények pénzeszközöket és szakértői segítséget nyújtottak. A Tanács számos KKBP-

fellépés mellett döntött, és több olyan közösségi eszköz is létezik, amely hozzájárul a 

tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásához. 

5. Lényeges tehát, hogy fokozzuk a koherenciát az EU és a tagállamok hozzájárulásainak egészét 

illetően, a szinergiák továbbfejlesztése és az esetleges kettőzés elkerülése érdekében. Vagyis a 

prioritások megállapítása – a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégia nyomon 

követéseként – a továbbiakban is elsődleges fontosságú feladat.  Ezen túlmenően hasznos lenne 

fokozni annak nyomon követését is, hogy az EU egésze e téren milyen tevékenységet folytat.  

Fontos lenne a folyamatban lévő és tervezett EU-tevékenységek következetességének és 

komplementaritásának az ellenőrzése is, összevetve a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 

stratégia és a Tanács által meghatározott politikai prioritások hátterével. Fontos marad továbbá az, 

hogy rendszeres időközönként közölni kell a „prioritási listát” annak érdekében, hogy a 

tagállamok meghatározhassák jövőbeni cselekvéseiket. 
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III. A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK ELTERJEDÉSE ELLENI STRATÉGIA ÁLTAL 
JAVASOLT MEGOLDÁS

6. A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégiában már megjelenik az ezen területek 
továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat:  A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégia 
III. fejezete, D 2. része meghatározza a felállítandó mechanizmusra vonatkozó megbízatást az 
alábbiak szerint: 

„A Szalonikiben született megállapodás alapján egy megfigyelőközpontként működő egység 
felállítása, amelynek feladata az EU-stratégia összehangolt végrehajtásának nyomon követése, 
valamint az operatív és egyéb információ gyűjtése, a Helyzetelemző Központtal 
együttműködve. Ez a megfigyelőközpont a Tanács Főtitkárságán belül kerülne felállításra, és 
a munkába teljes mértékben bevonná a Bizottságot.”

7. A tömegpusztító fegyverek elterjedésével foglalkozó megfigyelőközpont (WMD-MC)
tevékenysége a fent említett megfigyelői feladat lenne (ld. II. pont), azon forrásokra építve, 
amelyek a Tanács Főtitkárságán belül a 2003. évi, a tömegpusztító fegyverek elterjedése 
elleni stratégia elfogadása óta kialakultak. A Főtitkár/Főképviselő kijelölte a tömegpusztító 
fegyverek elterjedésének kérdésével foglalkozó személyes megbízottat, akit munkája 
ellátásában egy kis iroda segít.  Ennek az egységnek már most fontos szerep jut a 
következőkben:

- a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása és fejlesztése, 
- a különböző érintett EU-szereplők – a tagállamok, Európai Bizottság, a Főképviselő –

erőfeszítései közötti szinergia megteremtése,
- politikai párbeszéd folytatása és informál(ód)ás az EU-n belül és azon kívül is.

8. A WMD-MC feladatköre, amint az a 9. pontban megfogalmazott, egybeesne a tömegpusztító 
fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiában meghatározott körrel, vagyis mindazon, a 
tömegpusztító fegyverek és hordozórakétáik (mint a ballisztikus rakéták) elterjedése elleni 
küzdelemhez kapcsolódó tevékenységekkel, amelyeket az EU-stratégia megfogalmaz és III. 
fejezetében kategorizál: 
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A) A hatékony multilateralizmus mint alap 

i. A leszerelést és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó legfőbb 

szerződések, megállapodások és ellenőrzési megállapodások egyetemessé tétele és 

erősítése. 

ii. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szerepének előmozdítása és a szakértelem megerősítése a 

tömegpusztító fegyverek elterjedése terén kihívást jelentő feladatok megoldásához.

iii). Az ellenőrzési rendszereknek nyújtott politikai, pénzügyi és technikai támogatás 

megerősítése.

iv. Az exportellenőrzési politikáknak és az exportellenőrzési rendszerekre vonatkozóan a 

partnerekkel folytatott gyakorlatoknak a megerősítése; a rendszereken kívüli országok 

tekintetében a hatékony export-ellenőrzési szabályok alkalmazásának a támogatása, és a 

rendszerek megerősítése. 

v. Az elterjedés-érzékeny anyagok és berendezések biztonságának, valamint a szakértelemnek 

a fejlesztése az EU-n belül. 

vi. Az illegális kereskedelem azonosításának, ellenőrzésének és megakadályozásának az 

erősítése.

B. A stabil nemzetközi és regionális környezet előmozdítása

i. Uniós együttműködésen alapuló fenyegetettség-csökkentési programoknak a megerősítése.

ii. A tömegpusztító fegyverek elterjedésének magakadályozásával kapcsolatos aggodalmak 

érvényesítése az EU politikai, diplomáciai és gazdasági tevékenységeiben és programjaiban.

C. A kulcsfontosságú partnerekkel folytatandó szoros együttműködés:

i. A tömegpusztító fegyverek elterjedésének magakadályozásáról szóló kétoldalú 

dokumentumok adekvát nyomon követésének biztosítása.

ii. Együttműködés és új közös kezdeményezések biztosítása.

A WMD-MC megfigyelőközpont munkája tekintetében kulcsfontosságúak lennének azok a 

célkitűzések, amelyeket a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni, a 2003. évben elfogadott EU-

stratégia meghatároz.  A WMD-MC megfigyelőközpont a tevékenységének kialakítása során 

előkészítené a terepet ahhoz is, hogy a „tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia 

koherens végrehajtásához szükséges prioritási lista” rendszeres aktualizálása megvalósulhasson.  A 

prioritási lista aktualizált változatait a Tanács azt követően fogadná el, hogy azokat a releváns 

munkacsoportok megtárgyalták, a PBB pedig jóváhagyta. A prioritási lista további iránymutatásokat 

adhatna a WMD-MC megfigyelőközpont megbízatásának a végrehajtásához. 
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9. A WMD-MC megfigyelőközpont feladatköre kiterjedne a következőkre:

i. a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégia napi végrehajtása

- a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia következetes 

végrehajtásának ellenőrzése,

- a végrehajtás folytonosságának biztosítása az uniós elnökségek rotációja során,

- a releváns tanácsi fórumok támogatása (munkacsoportok, PBB, Coreper, Tanács), 

- a harmadik felekkel folytatandó politikai párbeszéd folytonosságának támogatása és 

biztosítása, különösen a partnerországokkal megvalósuló stratégiai/biztonsági 

párbeszéd tekintetében.

ii. A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia továbbfejlesztése

- a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos fenyegetettségértékléseknek a 

Helyzetelemző Központtal szoros együttműködésben történő rendszeres naprakésszé 

tétele, hogy iránymutatásként szolgáljon a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 

EU-stratégia végrehajtásához; 

- javaslatok kidolgozása a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia 

koherens végrehajtásához szükséges prioritási lista naprakésszé tételéhez;

- a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégia felülvizsgálatára vonatkozó 

javaslatok;

- a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó 

szakpolitikai dokumentumok, cselekvései tervek és jogszabályok összhangjára való 

törekvés;

iii. A támogatási programok koherenciája (együttes fellépések és közösségi programok)

- A tömegpusztító fegyverek elterjedésével foglalkozó megfigyelőközponttal együtt 

dolgozó Tanács Főtitkársága/Főképviselő és Bizottság biztosíthatná a KKBP 

keretében zajló tevékenységek (együttes fellépések) és a közösségi programok —

különösen a fenyegetettség-csökkentési programok — tervezésének koherenciáját.

- a projektek meghatározásának és végrehajtásának nyomon követése;
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iv. Harmadik országokkal és szervezetekkel fennálló kapcsolatok

- A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések 

tekintetében a harmadik országokkal folytatott uniós politikai párbeszéd 

koordinációjában való részvétel, valamint az elnökség ebbéli munkájának 

segítése.

- A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásában 

tájékoztatási központként való működés a harmadik országok, valamint nemzeti, 

nemzetközi és többnemzetiségű szervezetek, különösen az ENSZ, NAÜ, OPCW, 

CTBTO, G8 és a NATO számára. 

IV. VALAMENNYI ÉRINTETT SZEREPLŐ BEVONÁSA

10. Fontos lesz a tömegpusztító fegyverek elterjedésével foglalkozó megfigyelőközpont által elért 

eredményeknek a valamennyi érintett uniós szereplő mindenre kiterjedő és rugalmas 

együttműködésén keresztül történő maximalizálása.  Ez azt jelenti, hogy tájékoztatási 

központra (a személyes megbízott hivatala) van szükség, a Tanács Főtitkárságának állandó 

személyi állományából álló maggal.  Ezen felül alapvető fontossággal bír a tagállamok aktív 

részvétele a tömegpusztító fegyverek elterjedésével foglalkozó megfigyelőközpont 

munkájában. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy biztosítsák valamennyi tematikus és ország 

szerinti, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásával és a leszereléssel 

kapcsolatos kérdés optimális lefedettségét, valamint hogy a szakértőket bocsássák a 

tömegpusztító fegyverek elterjedésével foglalkozó megfigyelőközpont rendelkezésére. 

Konkrétan, hasznos lehet a tagállamok rendelkezésére bocsátandó ad-hoc munkacsoportokat 

és/vagy szakértői hálózatokat/jegyzékeket felállítani, különösen a tájékoztató tevékenységek 

elvégzésére. Ez nem vonná magával a szakértőknek a Főképviselő személyes megbízottjának 

hivatalához történő kirendelését.

Ad hoc munkacsoportok: A BTWC közelgő felülvizsgálati konferenciájának előkészítése 

során már sor került uniós munkacsoport felállítására. Ezt a példát adott esetben más 

területeken és más egyedi kihívásokra nézve is lehet követni (pl. ENSZ BT 1540., 

atomterrorizmus). Ehhez szükség lehet külön találkozókra, de a munka támaszkodhat az 

elektronikus hálózatra is. 
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Szakértői jegyzékek: Az EU konkrét együttműködési kezdeményezései java részt a tagállami 

szakértőkre és humán erőforrásra támaszkodnak.  Az exportellenőrzésekről szóló tájékoztatási 

tevékenységek területén folyamatban lévő gyakorlat (uniós munkaértekezletek, kísérleti 

projektek) megmutatta, hogy a nemzeti szakértőkre különösen az együttműködés és a 

támogatási programok levezetéséhez van szükség. Ugyanez vonatkozik az EU együttes 

fellépéseinek végrehajtására, amelyek a harmadik országoknak a jogszabályok 

szövegezésében és a képességfejlesztésben nyújtandó támogatást irányoznak elő (pl. A 

BTWC-t támogató együttes fellépés és az ENSZBT 1540. határozatát támogató együttes 

fellépés lehetséges jövőbeni folytatása).

11. A CODUN és CONOP munkacsoportok továbbra is a tagállamok és a WMD-MC közötti 

együttműködés kereteként szolgálnának. A tagállamoknak meg kell győződniük arról, hogy 

megfelelően felkészültek a munkacsoportokon belüli célirányos megbeszélésekre annak 

érdekében, hogy a javaslatokat azoknak a PBB és a Tanács elé terjesztését megelőzően 

véglegesítsék. A WMD-MC rendszeresen tájékoztatja a munkacsoportokat tevékenységéről, 

projektjeiről és az országokkal fennálló kapcsolatáról, valamint munkájának valamennyi 

fontos vonatkozásáról.  A munkacsoportok az elnökség és/vagy a WMD-MC javaslatát 

követően eseti alapon határoznának a 10. pontban javasolt új eszközök használatáról. (Ad-hoc 

munkacsoportok/szakértői jegyzékek). A tagállamok felkérést kapnának arra, hogy jelöljenek 

ki egy, a WMD-MC rendszeres tárgyalópartnereként működő összekötőt annak érdekében, 

hogy megkönnyítsék többek között az információcsere és szervezési kérdések tekintetében a 

tagállamok és a WMD-MC közötti együttműködést. 

12. Alapvető fontossággal bír a Bizottságnak a Központ munkájával való teljes mértékű 

együttműködése. A WMD-MC alkalmat nyújt a Tanácsnak és a Bizottságnak arra, hogy 

erősítsék együttműködésüket, és jobban kiaknázzák a szinergiákat. A WMD-MC-vel való 

összekötő szerepet a DG Relex látná el, amely viszont a szervezeti egységek között már 

meglévő formációkat használná a Bizottság szolgálatain belül a WMD-MC-vel való 

koordináció megkönnyítésére. A WMD-MC keretein belül együttműködő Tanács és Bizottság 

ezen az összekötő szerepen keresztül abban a helyzetben lenne, hogy a külső világ számára 

egy tökéletesen egységes uniós álláspontot képviselhetne valamennyi WMD-vel kapcsolatos 

ügyben.  
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Ezen felül, a Tanács Főtitkársága és a bizottsági szolgálatok között a tervezés korai 

szakaszában zajló lényegi párbeszéd segítené a Tanács Főtitkárságát/Főképviselőt abban, 

hogy a KKBP együttes fellépések tervezetét felvázolja, valamint a bizottsági szolgálatokat 

abban, hogy érvényesítsék a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására 

vonatkozó célkitűzéseket a megfelelő közösségi eszközök tervezésekor és programozásakor 

(pl. stabilitási eszköz, új szomszédsági eszköz és ország programok), ily módon biztosítva az 

első és második pillérbe tartozó tevékenységek közötti kiegészítő jelleget és szinergiát a 

tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem terén. A Bizottság és a WMD-Központ 

együttműködése nem érinti a Bizottság Szerződésekben foglalt előjogait, különösen a 

Bizottság kezdeményezésre való jogát. A Bizottság döntéshozatali eljárásai semmiképpen 

nem módosulnának. A WMD-Központ keretében végzett előkészítő munka azonban hasznos 

elemekkel szolgálhat a Bizottság számára, amelyekből a belső eljárásai is hasznot 

kovácsolhatnak.

13. Az Európai Tanács (WMD-stratégia) által említett feladatok között szerepel „az információ és 

az operatív információ cseréje”. Az operatív információ a WMD-MC munkájának fontos 

elemét képezné, hogy szilárd alapot teremtsen a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 

küzdelemmel kapcsolatos kérdések átfogó nyomon követésének, az uniós intézkedések 

kidolgozásának és végrehajtásának, valamint az uniós szakpolitikai határozatok 

előkészítésének. A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására összpontosító 

tisztviselő csapatot is magában foglaló uniós Helyzetelemző Központ már erőfeszítéseket tesz 

az EU-n belüli információ és operatív információ gyűjtésére.  Ennélfogva a WMD-MC 

részesülne a Sitcen munkájából, és megbízhatná a SitCen-t a fenyegetettségértékelések 

elkészítésével. Ebből következik tehát, hogy a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük az 

operatív információ SITCEN-nel folytatott cseréjét annak érdekében, hogy segítsék a 

SITCEN-t a WDM-MC támogatásában.

A WMD-MC továbbra is szoros együttműködésben dolgozik az EU Helyzetelemző 

Központjával és a terrorizmusellenes koordinátorral, valamint a Tanács Főtitkárságának 

egyéb vonatkozó szervezeti egységeivel.

°

°         °
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Ezt az elvi dokumentumot úgy készítették el, hogy az nem vonja maga után sem az állomány sem a 

költségvetés növekedését. Amennyiben a WMD-MC keretén belül egy későbbi szakaszban sor 

kerülne a szakértői állomány megerősítésére, különösen a kihelyezett nemzeti szakértők (DNE) 

kirendelésén keresztül, ahhoz a munkaszerződések megkötéséért felelős hatóság határozatára, 

valamint a COREPER beleegyezésére lenne szükség.

_______________


