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Unijne przepisy dotyczące kontroli wywozu broni
Wspólne stanowisko UE w sprawie wywozu broni jest jedynym prawnie wiążącym ogólnounijnym
dokumentem dotyczącym wywozu broni konwencjonalnej. To wspólne stanowisko doprowadziło do
intensywniejszej wymiany informacji oraz większej przejrzystości wywozu broni przez państwa
członkowskie, wciąż jednak istnieje potencjał do zwiększenia konwergencji krajowych strategii
wywozu broni i ściślejszego wdrażania kryteriów zdefiniowanych w tym akcie.

Wywóz broni z państw członkowskich UE w 2013 r.
Według szesnastego sprawozdania rocznego w sprawie wywozu broni w 2013 r. państwa członkowskie
wydały zezwolenia na wywóz broni o wartości całkowitej 36,7 mld EUR, co oznacza pierwszy spadek tej
wartości od roku 2010 (w 2011 r. było to 37,5 mld EUR, a w 2012 r. – 39,8 mld EUR). Eksport do innych
państw członkowskich stanowił 29% całkowitego wywozu broni z UE (10,7 mld EUR). Bliski Wschód był
głównym poza unijnym kierunkiem wywozu broni z UE (7,7 mld EUR). Główni eksporterzy unijni (Francja,
Wielka Brytania i Niemcy) odpowiadają za 56% całkowitego wywozu broni z UE, na który wydano zezwolenia
w 2013 r. (należy pamiętać o tym, że zwykle wartość określona w zezwoleniach na wywóz nie odpowiada
rzeczywistej wartości wywozu w danym roku.)

Wspólne stanowisko
W 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB określające wspólne zasady kontroli wywozu
technologii wojskowych i sprzętu wojskowego, które zastąpiło wcześniejsze porozumienie polityczne –
Kodeks postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia (z 1998 r.). Tym samym UE jest jedyną organizacją
regionalną, która przyjęła wiążące prawnie ustalenia dotyczące wywozu broni konwencjonalnej. Jeżeli chodzi
o sferę międzynarodową, wszystkie państwa członkowskie UE podpisały, a 26 z nich jak dotąd ratyfikowało,
Traktat o handlu bronią, obowiązujący od dnia 24 grudnia 2014 r. Celem wspólnego stanowiska jest
zwiększenie konwergencji strategii politycznych państw członkowskich UE w zakresie kontroli wywozu broni,
przy czym wywóz broni pozostaje w gestii poszczególnych krajów. W związku z tym we wspólnym stanowisku
określono osiem wspólnych kryteriów (minimalnych standardów), które mają być uwzględniane przez
państwa członkowskie przy ocenie wniosków o zezwolenie na wywóz technologii wojskowych i sprzętu
wojskowego, ale także na pośrednictwo, transakcje tranzytowe i niematerialne transfery technologii.
Ponadto we wspólnym stanowisku określono, że kontrola dotyczy towarów umieszczonych we Wspólnym
wykazie uzbrojenia UE, obejmującym 22 kategorie broni, amunicji, sprzętu wojskowego i technologii
wojskowej. Wykaz ten jest dostosowany do porozumienia z Wassenaar (dobrowolnego systemu kontroli
eksportu broni konwencjonalnej oraz towarów i technologii podwójnego zastosowania), i jest regularnie
aktualizowany, ostatnio w dniu 9 lutego 2015 r. Wspólne stanowisko wdrażane jest zgodnie z przewodnikiem
do wspólnego stanowiska opracowanym w ramach Grupy Roboczej Rady ds. Wywozu Broni
Konwencjonalnej.

Wspólne kryteria określające zasady kontroli wywozu broni
Do oceny wniosków o udzielenie zezwolenia na wywóz broni służy osiem następujących wspólnych
kryteriów: (1) poszanowanie międzynarodowych zobowiązań państw członkowskich UE, w szczególności
sankcji (w tym embarga na broń) oraz umów międzynarodowych; (2) poszanowanie praw człowieka w
państwie końcowego przeznaczenia, jak również poszanowanie przez to państwo międzynarodowego prawa
humanitarnego; (3) wewnętrzna sytuacja w państwie końcowego przeznaczenia; (4) zagrożenia dla pokoju,
bezpieczeństwa i stabilności w regionie; (5) bezpieczeństwo narodowe państw członkowskich oraz państw
zaprzyjaźnionych i sprzymierzonych; (6) zachowanie się państwa kupującego wobec społeczności
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międzynarodowej, w tym jego nastawienie do terroryzmu i poszanowania prawa międzynarodowego;
(7) ryzyko zmiany przeznaczenia powodującej dostarczenie towarów nieuprawnionemu użytkownikowi
końcowemu lub ich nieuprawnione użycie; oraz (8) wpływ wywozu broni na zrównoważony rozwój państwa-
odbiorcy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Wymiana informacji i przejrzystość
We wspólnym stanowisku ustanowiono mechanizmy wymiany informacji na temat zezwoleń na wywóz
broni oraz rzeczywistego wywozu broni (w tym ich wartości finansowej). Wprowadzono również obowiązek
informowania o odmowach wydania zezwolenia oraz obowiązek konsultacji dwustronnych w przypadku, gdy
jedno z państw członkowskich zamierza udzielić zezwolenia, którego odmówiono na „zasadniczo taką samą”
transakcję w innym państwie członkowskim. W 2011 r. Grupa Robocza ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej
stworzyła również system wymiany informacji między UE a krajami trzecimi, które dostosowały się do
wspólnego stanowiska. Wspólne stanowisko wymaga, aby państwa członkowskie publikowały krajowe
sprawozdania dotyczące wywozu broni. Państwa członkowskie muszą również przekazywać informacje na
potrzeby rocznych sprawozdań UE w sprawie wywozu broni (publikowanych od 1999 r.). Sprawozdania te
zawierają przekazane przez państwa członkowskie dane dotyczące wartości finansowej udzielonych przez nie
zezwoleń na wywóz broni oraz rzeczywistego wywozu broni w podziale na kraje docelowe oraz kategorie
określone we Wspólnym wykazie uzbrojenia UE, a także informacje na temat odmów udzielenia zezwolenia
oraz kryteriów stanowiących podstawę tych odmów. Szesnaste sprawozdanie roczne w sprawie wywozu
broni, opublikowane w marcu 2015 r., zawiera dane dotyczące wywozu broni za rok kalendarzowy 2013.
Tylko 21 państw członkowskich publikuje sprawozdanie roczne, a większość państw członkowskich
przedstawia jedynie częściowe informacje na potrzeby sprawozdania UE.

Ocena wdrożenia wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Ocenia się, że wspólne stanowisko miało pozytywny wpływ na krajowe strategie wywozu broni w UE dzięki
lepszej wymianie informacji i zwiększeniu przejrzystości, z drugiej strony jednak wdrożenie pozostaje w gestii
państw członkowskich i możliwa jest dalsza konwergencja krajowych strategii politycznych. Ponadto nie ma
żadnych dowodów na to, że wspólne stanowisko doprowadziła do bardziej restrykcyjnego europejskiego
eksportu broni. Presja zewnętrzna, krajowe interesy strategiczne lub ekonomiczno-finansowe w niektórych
przypadkach spychały na drugi plan stosowanie postanowień wspólnego stanowiska. Kontrowersyjną
sprzedaż francuskich okrętów klasy Mistral Rosji uznano za przykład sytuacji, w której interesy krajowe
przeważyły nad globalną oceną czynników ryzyka. Decyzja Francji o ostatecznym unieważnieniu tej transakcji
nie zawierała odniesienia do wspólnego stanowiska. Należy zwrócić uwagę, że wspólne stanowisko nie
przewiduje żadnych sankcji.
Pojawiły się wątpliwości co do spełniania przez państwa członkowskie wspólnych kryteriów, zwłaszcza jeśli
wziąć pod uwagę brak jednolitej interpretacji. Jeżeli chodzi o pierwsze kryterium, dostawy sprzętu
wojskowego do Chin stanowią przykład różnego interpretowania przez państwa członkowskie obowiązków
wynikających z deklaracji politycznej z 1989 r. wprowadzającej embargo na broń. Istnieją również
podejrzenia, że w niektórych przypadkach wywóz broni przez niektóre państwa członkowskie w ostatnich
latach naruszał obowiązujące unijne embargo na broń. Jeżeli chodzi o drugie kryterium, państwa
członkowskie UE eksportowały bron do państw i reżimów autorytarnych, które według doniesień
dopuszczały się naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Eksperci zwracają
uwagę na wywóz broni z państw członkowskich UE do Arabii Saudyjskiej (jednego z największych rynków
zbytu dla UE w ostatnim dziesięcioleciu i drugiego największego odbiorcy w 2013 r.) i innych państw Zatoki
Perskiej i Bliskiego Wschodu nie tylko w kontekście represji wewnętrznych, ale także jako element
napędzający regionalny wyścig zbrojeń i zwiększający niestabilność. Ponadto należy wspomnieć, że kryterium
siódme dotyczące ryzyka zmiany przeznaczenia powodującej dostarczenie towarów nieuprawnionemu
użytkownikowi końcowemu lub ich nieuprawnione użycie jest jednym z najczęściej przywoływanych w
przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, wciąż jednak dochodzi do przypadków zmiany przeznaczenia
broni eksportowanej z UE. W tym kontekście istotnym czynnikiem jest korupcja w sektorach obrony państw-
odbiorców. Zaapelowano o lepszą kontrolę końcowych użytkowników wywożonej broni – pojawiły się
między innymi propozycje utworzenia czarnej listy problematycznych użytkowników końcowych.
Ponadto eksperci wezwali do opracowania nowych wspólnych kryteriów, dotyczących między innymi
dobrych rządów oraz ryzyka poważnej korupcji. Eksperci zwrócili również uwagę na konieczność przyjęcia
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bardziej długofalowego, ukierunkowanego na przyszłość podejścia do oceny ryzyka, a także na potrzebę
uczciwej interpretacji kryteriów przez wszystkie państwa członkowskie.

Przegląd wspólnego stanowiska
Przegląd wspólnego stanowiska miał się odbyć trzy lata po jego przyjęciu. W konkluzjach z listopada 2012 r.
Rada oceniła, że wspólne stanowisko nadal skutecznie przyczynia się do osiągania założonych celów. Rada
zwróciła jednak zarazem uwagę na możliwości usprawnień, jeżeli chodzi o wdrożenie wytycznych
dotyczących stosowania wspólnych kryteriów, wymianę informacji oraz mechanizm powiadamiania o
odmowach i konsultacji, a także zapewnienie zgodności między Traktatem o handlu bronią a wspólnym
stanowiskiem. W dniu 20 lipca 2015 r. Rada przyjęła nowe konkluzje na temat przeglądu wspólnego
stanowiska, w których podkreśliła takie kwestie jak opracowanie nowego systemu informatycznego
wspierającego wymianę informacji dotyczących odmów wywozu broni oraz przyjęcie zmienionej
wersjiprzewodnika do wspólnego stanowiska, uwzględniającej wskazówki dotyczące Traktatu o handlu
bronią. Kolejny przegląd zaplanowano na rok 2018.

Parlament Europejski przyjmował rezolucje na ten temat w 1998, 2008 i 2013 roku, apelując o ścisłe stosowanie
wspólnych kryteriów oraz poprawę przejrzystości. W sprawozdaniu w sprawie wywozu broni: wdrażanie
wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (sprawozdawczyni: Bodil Valero, Verts/ALE), które będzie przedmiotem
debaty w dniu 16 grudnia 2015 r., również podkreślono konieczność efektywnego i ściślejszego wdrażania
wspólnych kryteriów, między innymi za pomocą spójniejszej polityki dotyczącej embarga; wezwano także do
wprowadzenia znormalizowanej procedury sprawozdawczości i przedkładania informacji przez państwa
członkowskie oraz do przekazywania kompleksowych sprawozdań dotyczących odmów udzielenia zezwolenia;
zaproponowano ponadto, aby zbadać możliwości rozszerzenia kryteriów o takie elementy jak przemieszczanie
personelu wojskowego i personelu sił bezpieczeństwa, usługi powiązane z wywozem broni oraz prywatne usługi
wojskowe.

Niniejsza publikacja stanowi zaktualizowaną wersję notatki informacyjnej Biblioteki PE z 2013 r. Załączono do
niej infografikę przedstawiającą szczegółowo wywóz broni przez państwa członkowskie w 2013 r.
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