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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0524/2012 af N.S., tysk statsborger, om et verdensomspændende 
forbud mod banker, der samarbejder med producenter af klyngebomber

1. Sammendrag

Ifølge andrageren støtter Deutsche Bank en våbenproducent i USA, der producerer 
klyngebomber. Deutsche Bank har benægtet dette i de tyske medier. Ifølge andrageren har 
Tyskland skriftligt forpligtet sig til ikke at deltage i samarbejde vedrørende produktion af 
klyngebomber. Andrageren opfordrer til et verdensomspændende forbud mod at støtte 
produktion af klyngebomber.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

“Teksten til konventionen om klyngeammunition er blevet udarbejdet omhyggeligt, før den 
blev vedtaget i Dublin den 30. maj 2008. I medfør af artikel 1, stk. 1, litra b) og c), i 
konventionen om klyngeammunition skal hver kontraherende stat forpligte sig til aldrig under 
nogen omstændigheder at "udvikle, fremstille […] klyngeammunition direkte eller indirekte” 
eller at "hjælpe, tilskynde eller foranledige andre til at deltage i aktiviteter, der er forbudte for 
en kontraherende stat i denne konvention”. Af teksten til konventionen om klyngeammunition 
fremgår der intet yderligere udtrykkeligt forbud mod investeringer i producenter, der 
fremstiller eller udvikler klyngeammunition.  Den Europæiske Union er ikke kontraherende 
part i konventionen om klyngeammunition, og det påhviler de medlemsstater, der deltager i 
konventionen om klyngeammunition, at sikre overholdelse af nærværende konvention. 
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Mens nogle kontraherende stater i konventionen om klyngeammunition, herunder blandt 
andet Belgien, Luxembourg og Nederlandene, har vedtaget national lovgivning, som 
udtrykkeligt forbyder investeringer i udvikling og fremstilling af klyngeammunition, har 
andre stater tilkendegivet, at de er af den holdning, at investeringer i producenter af 
klyngeammunition skal forbydes direkte i medfør af konventionen. Der findes ingen 
accepteret fortolkning blandt EU's medlemsstater på spørgsmålet om, hvorvidt ordet ”hjælpe” 
i artikel 1, stk. 1, litra c), også dækker investeringer i virksomheder, der fremstiller 
klyngeammunition. En direkte støtte til fremstillingen eller udviklingen af klyngeammunition 
ville angiveligt allerede være omfattet af denne bestemmelse.

Kommissionen vil fortsætte med at følge lovgivningen og retspraksis på nært hold i de lande, 
der deltager i konventionen om klyngeammunition. Både i forbindelse med gennemførelsen af 
Ottawakonventionen, konventionen om visse konventionelle våben (CCW) og konventionen 
om klyngeammunition er EU forpligtet til at fortsætte sit igangværende arbejde med at 
forbedre den humanitære, sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske situation i de stater, 
hvor civile lider under den vilkårlige anvendelse af konventionelle våben.  

Når der ydes bistand til rydningsoperationer og ofre, skelner EU ikke mellem typer af 
eksplosivholdigt affald.  Samtidig med at EU anerkender medlemsstaternes suveræne ret til 
udelukkende at være underlagt de traktater, som de har tiltrådt, støtter Unionen udviklingen af 
synergier i forbindelse med gennemførelsen af konventionen om klyngeammunition og andre 
traktater om humanitær nedrustning, hvor det er relevant.  

Den Europæiske Union er ikke kontraherende part i konventionen om klyngeammunition, og 
det påhviler de medlemsstater, der deltager i konventionen om klyngeammunition, at sikre 
overholdelse af nærværende konvention.” 


