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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 pole do zwiększenia konwergencji krajowych strategii wywozu
broni i ściślejszego wdrażania kryteriów zdefiniowanych w tekście unijnym. Parlament ma omówić
sprawozdanie z realizacji wspólnego stanowiska podczas wrześniowej sesji plenarnej.

Wywóz broni z państw członkowskich UE w 2015 r.
Zgodnie z 18. rocznym sprawozdaniem UE dotyczącym wywozu broni wartość zezwoleń na wywóz broni
z państw członkowskich w 2015 r. wyniosła 195,9 mld EUR, co dwukrotnie przewyższa wartość zezwoleń
w 2014 r. wynoszącą 98,4 mld EUR (37,5 mld EUR w 2011 r.; 39,8 mld EUR w 2012 r.; 36,7 mld EUR w 2013
r.). Eksport do innych państw członkowskich stanowił ok. 15 % całkowitego wywozu broni z UE. Głównymi
odbiorcami unijnych zezwoleń na wywóz broni w 2015 r. były Arabia Saudyjska, Egipt i Katar, przy czym
łączna wartość zezwoleń wyniosła odpowiednio 22,2 mld EUR, 19,5 mld EUR i 16,6 mld EUR (uwaga: zwykle
wartość zezwoleń na wywóz przekracza wartość faktycznego wywozu, niekiedy o bardzo znaczne kwoty. Na
przykład w 2015 r. wartość zezwoleń zgłoszona przez Francję była 25 razy wyższa od wartości rzeczywistego
wywozu. Choć wszystkie państwa członkowskie UE zgłaszają wartość zezwoleń, to jednak nie wszystkie
podają wartość faktycznego wywozu, co utrudnia porównanie dotyczących go danych). Łączny wywóz
głównych rodzajów broni konwencjonalnej przez państwa członkowskie UE stanowił 26 % ogólnej wartości
wywozu w latach 2012–2016, co łącznie czyni państwa członkowskie UE drugim co do wielkości eksporterem
głównych rodzajów broni konwencjonalnej na świecie, po Stanach Zjednoczonych (33 %), a przed Rosją
(23 %). W latach 2012–2016 globalne transfery głównych rodzajów broni konwencjonalnej osiągnęły
najwyższy poziom w porównaniu ze wszystkimi okresami pięcioletnimi od zakończenia zimnej wojny.

Wspólne stanowisko: informacje ogólne
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.). Jeżeli chodzi o sferę międzynarodową,
wszystkie państwa członkowskie UE podpisały i ratyfikowały 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, ponieważ zgodnie z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej wywóz ten 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 8 marca 2017 r. Wspólne stanowisko wdrażane jest zgodnie z przewodnikiem
do wspólnego stanowiska opracowanym w ramach Grupy Roboczej Rady ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej
(COARM).
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Wspólne kryteria określające zasady kontroli wywozu broni
Do oceny wniosków o udzielenie zezwolenia na wywóz broni służy osiem wspólnych kryteriów, które
obejmują: (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) wewnętrzną sytuację 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
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
utworzyła również system wymiany informacji między UE a państwami trzecimi, które dostosowały się do
wspólnego stanowiska. Wspólne stanowisko wymaga, aby państwa członkowskie publikowały krajowe
sprawozdania dotyczące wywozu broni. Ponadto państwa członkowskie muszą 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. 18. sprawozdanie roczne w sprawie wywozu broni,
opublikowane w maju 2017 r., zawiera dane dotyczące wywozu broni za rok kalendarzowy 2015. Tylko
23 państwa członkowskie publikują sprawozdanie roczne, a większość państw członkowskich przedstawia
jedynie częściowe informacje na potrzeby sprawozdania UE.

Ocena wdrożenia wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Uznaje się, że wspólne stanowisko wywarło pozytywny wpływ na krajowe strategie wywozu broni w UE
dzięki lepszej wymianie informacji i zwiększeniu przejrzystości. Jednocześnie wdrażanie pozostaje w gestii
państw członkowskich i możliwa jest dalsza konwergencja krajowych strategii politycznych, zarówno w
odniesieniu do wdrażania, jak i interpretacji kryteriów. Zalecenia dotyczące poprawy przestrzegania
wspólnego stanowiska obejmują: (i) proces wzajemnej weryfikacji w celu porównania różnych systemów i
metod wdrażania przyjętych przez państwa członkowskie; (II) wzmożone dzielenie się informacjami na temat
krajów będących beneficjentami w ramach COARM; (III) zwiększenie wymiany informacji między państwami
członkowskimi na temat przypadków nielegalnego przejmowania broni, przedsiębiorstw biorących udział w
działalności przestępczej oraz zawieszonych i cofniętych zezwoleń; (IV) kwartalną wymianę informacji na
temat wydanych zezwoleń, wraz z rodzajem i ilością sprzętu i technologii, jak również informacji na temat
końcowego przeznaczenia i użytkowników końcowych w przypadku miejsc przeznaczenia, które były ostatnio
objęte embargiem UE; (v) dyskusje i konsultacje na szczeblu Rady w przypadku poważnej zmiany polityki
przez jedno lub kilka państw członkowskich; oraz (vi) zaostrzenie języka wspólnego stanowiska, jeżeli chodzi
o oceny sytuacji praw człowieka.
W ostatnich latach rosną obawy co do wywozu broni przez państwa członkowskie UE do krajów Bliskiego
Wschodu, które są zaangażowane w konflikty zbrojne lub wykorzystują przywożoną broń do represji
wewnętrznych, co stanowi naruszenie kryteriów określonych we wspólnym stanowisku. Bliski Wschód był
jednoznacznie najważniejszym regionem pod względem wywozu broni przez państwa członkowskie UE
w 2015 r., a wartość zezwoleń na wywóz broni do regionu osiągnęła 78,8 mld EUR w porównaniu
z 31,5 mld EUR w 2014 r. i 7,6 mld EUR w 2013 r.
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Przegląd wspólnego stanowiska
Pierwotnie przegląd wspólnego stanowiska miał się odbyć w trzy lata po jego przyjęciu. Jednakże
w konkluzjach z listopada 2012 r. Rada stwierdziła, że wspólne stanowisko nadal skutecznie przyczynia się do
osiągania założonych celów. Jednocześnie Rada postanowiła opracować dodatkowe wytyczne dotyczące
stosowania kryteriów wywozu, doprecyzować mechanizm wymiany informacji, udoskonalić mechanizmy
notyfikacji odmowy i konsultacji, a także zapewnić zgodność 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 wersji
przewodnika do wspólnego stanowiska, uwzględniającej wskazówki dotyczące Traktatu o handlu bronią.
Następny przegląd jest zaplanowany na 2018 r.

Parlament Europejski przyjmował rezolucje w sprawie wspólnego stanowiska w 2008, 2013 i 2015 r., apelując
o ścisłe stosowanie wspólnych kryteriów oraz poprawę przejrzystości. 11 lipca 2017 r. Komisja Spraw
Zagranicznych zatwierdziła projekt nowej rezolucji PE w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska
2008/944/WPZiB stosunkiem głosów 36 do 14, przy 14 głosach wstrzymujących się. Głosowanie PE nad rezolucją
podczas sesji plenarnej jest planowane w dniu 13 września. W projekcie rezolucji wzywa się do ustanowienia
organu nadzorczego ds. kontroli broni; utworzenia mechanizmu, który nakładałby sankcje na państwa
członkowskie nieprzestrzegające przepisów wspólnego stanowiska; rozszerzenia wykazu kryteriów o ryzyko
korupcji; zwiększenia przejrzystości sprawozdawczości na temat wywozu broni; oraz stworzenia skutecznych
mechanizmów kontroli po dostawie. W projekcie zauważa się, że wywóz broni do Arabii Saudyjskiej narusza
wspólne stanowisko, i Parlament ponownie wzywa do nałożenia na Arabię Saudyjską unijnego embarga na broń, o
co po raz pierwszy apelował w dniu 25 lutego 2016 r.
Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2029(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawczyni:
Bodil Valero (Verts/ALE, Szwecja).

Niniejsza publikacja stanowi zaktualizowaną wersję notatki informacyjnej Biblioteki PE z 2013 r. oraz notatki
„W skrócie” z grudnia 2015 r.
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