
II 

(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS (EU) 2017/284 RENDELETE 

(2017. február 17.) 

az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet 
módosításáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére, 

tekintettel a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról szóló 
(KKBP) 2017/288 tanácsi határozatra (1), 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára, 

mivel: 

(1)  A 314/2004/EK tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2011/101/KKBP tanácsi határozatot (3), valamint egyes, 
zimbabwei személyekkel szembeni intézkedésekről, többek között az említett személyek vagyoni eszközeinek 
befagyasztásáról rendelkezik. 

(2)  A (KKBP) 2017/288 határozat elfogadását követően indokolt a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések 
eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére vonatkozó tilalomnak egy eltéréssel való kiegészítése, amely adott 
esetben lehetővé teszi bizonyos felszerelések bányászati és infrastrukturális projektekben, polgári célokra való 
használatra történő engedélyezését. 

(3)  Ennélfogva, különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazás 
biztosítása céljából a (KKBP) 2017/288 határozat végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges. 

(4)  A 314/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 314/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:  

1. a szöveg a következő cikkel egészül ki: 

„4a. cikk 

(1) A 3. cikktől eltérve, annak a tagállamnak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, amelyben az exportőr 
letelepedett vagy amelyből a robbanóanyagokat vagy kapcsolódó felszereléseket szállították, az általa helyénvalónak 
tartott feltételek mellett engedélyezheti az I. melléklet 4. pontjában felsorolt robbanóanyagok és kapcsolódó felszer
elések eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, valamint a finanszírozást és a technikai segítségnyújtást, 
amennyiben a robbanóanyagokat és kapcsolódó felszereléseket bányászati és infrastrukturális projektekben kizárólag 
polgári célú felhasználásra szánják. 
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(1) HL L 42., 2017.2.18., 12. o. 
(2) A Tanács 314/2004/EK rendelete (2004. február 19.) egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 55., 2004.2.24., 

1. o.). 
(3) A Tanács 2011/101/KKBP határozata (2011. február 15.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 42., 2011.2.16., 

6. o.). 



(2) Az e cikkben említett engedélyt a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében megállapított részletes szabályoknak 
megfelelően kell kiadni. Az engedély az Unió egész területére érvényes. 

(3) Az exportőrök az engedélykérelmük elbírálásához szükséges valamennyi információt benyújtják az illetékes 
hatóságnak. 

(4) Az érintett tagállam legalább két héttel korábban tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk 
(1) bekezdésében említett engedélyezésre irányuló szándékáról.”;  

2. az I. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2017. február 17-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
E. BARTOLO  
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MELLÉKLET 

„I. MELLÉKLET 

A belső elnyomás céljaira felhasználható, a 3. cikkben említett felszerelések jegyzéke  

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:  

1.1. az EU közös katonai listája ML 1. és ML 2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;  

1.2. kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású 
alkatrészei;  

1.3. az EU közös katonai listája által nem szabályozott célzókészülékek.  

2. Az EU közös katonai listája által nem szabályozott bombák és gránátok.  

3. A következő járművek:  

3.1. tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra a célra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;  

3.2. elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;  

3.3. kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra a célra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai 
védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;  

3.4. kifejezetten a fogvatartott és/vagy őrizetbe vett személyek szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;  

3.5. kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;  

3.6. a 3.1–3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei. 

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten a tűzoltás céljaira tervezett járművekre. 

2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a „járművek” közé tartoznak a pótkocsik is.  

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:  

4.1. elektromos vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve 
a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; 
kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő 
működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. 
gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);  

4.2. az EU közös katonai listája által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;  

4.3. az EU közös katonai listája által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok: 

a)  amatol; 

b)  nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal); 

c)  nitroglikol; 

d)  pentaeritritol-tetranitrát (PETN); 

e)  pikril-klorid; 

f)  2,4,6-trinitro-toluol (TNT). 
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5. Az EU közös katonai listája ML 13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:  

5.1. testvédelmet biztosító golyóálló és/vagy szúrásálló védőmellények;  

5.2. ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos 
rohamsisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok. 

Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a következőkre: 

—  a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések; 

—  a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett felszerelések.  

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló 
szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.  

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket az EU közös katonai listája 
nem szabályoz.  

8. Pengés szögesdrót.  

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.  

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.  

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi 
technológiák.”  
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