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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0524/2012, внесена от N.S., с германско гражданство, относно 
световна забрана за банките, които сътрудничат с производители на 
касетъчни бомби

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията Дойче Банк подкрепя производител на оръжия в САЩ, 
който произвежда касетъчни бомби. Дойче Банк  опроверга това твърдение в 
германските медии. Вносителят на петицията посочва, че Германия е изложила 
писмено своя ангажимент да не сътрудничи за производството на касетъчни бомби. 
Вносителят на петицията призовава за световна забрана за подкрепата за производство 
на касетъчни бомби.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Текстът на Конвенцията по касетъчните боеприпаси е изготвен внимателно преди 
приемането му в Дъблин на 30 май 2008 година.   Съгласно член 1, параграф 1, букви б) 
и в) от Конвенцията по касетъчните боеприпаси (ККБ), всяка държава — страна по 
конвенцията се задължава никога, при никакви обстоятелства да не „разработва, 
произвежда [...] пряко или косвено касетъчни боеприпаси“, нито да „подпомага, 
насърчава или скланя някого да участва в дейност, забранена за държава — страна по 
настоящата конвенция“. В текста на ККБ вече не съществува изрична забрана за 
влагането на инвестиции в предприятия, произвеждащи или разработващи касетъчни 
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боеприпаси.  ЕС не е страна по ККБ и тези държави членки, които са страни по ККБ, 
следва да гарантират спазването на Конвенцията. 

Докато някои страни по ККБ, в това число, наред с другото, Белгия, Люксембург и 
Нидерландия, са приели национално законодателство, което забранява изрично 
инвестициите в разработването и производството на касетъчни боеприпаси, други 
държави заявиха, че считат инвестициите в производството на касетъчни боеприпаси за 
директно забранени от Конвенцията. Държавите — членки на ЕС, не могат да 
постигнат съгласие за еднакво тълкуване по въпроса дали думата „помощ“ в член 1, 
параграф 1, буква в) включва също и инвестициите в дружества, произвеждащи 
касетъчни боеприпаси.   Може да се твърди, че пряката подкрепа за производството или 
разработването на касетъчни боеприпаси вече е обхваната от тези разпоредби.

Комисията ще продължи да следи отблизо законодателството и юридическата практика 
в тези държави, които са страни по ККБ. При прилагането на Конвенцията от Отава, 
Конвенцията за определени конвенционални оръжия и ККБ ЕС се ангажира да 
продължи усилията си за подобряване на своята текуща работа във връзка със 
сигурността, хуманитарното и социално-икономическото положение на място в тези 
държави, където цивилното население страда от безразборното използване на 
конвенционални оръжия.   

При оказването на помощ за операции по разминиране и подпомагане на жертвите ЕС 
не прави разлика между различните видове взривни остатъци. Признавайки 
суверенното право на държавите членки да бъдат обвързани само от договори, по които 
те са страни, ЕС подкрепя взаимодействието при прилагането на Конвенцията по 
касетъчните боеприпаси и други хуманитарни договори за разоръжаване, където това е 
приложимо. 

ЕС не е страна по ККБ и тези държави членки, които са страни по ККБ, следва да 
гарантират спазването на Конвенцията. 


