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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0524/2012, του N.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την επιβολή 
απαγόρευσης σε παγκόσμιο επίπεδο σε τράπεζες που συνεργάζονται με 
κατασκευαστές βομβών διασποράς

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η Deutsche Bank στηρίζει οπλοβιομηχανία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, η οποία κατασκευάζει βόμβες διασποράς. Η Deutsche Bank το έχει αρνηθεί στα 
γερμανικά μέσα επικοινωνίας. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Γερμανία έχει δηλώσει 
γραπτώς ότι δεν σκοπεύει να συνεργαστεί για την κατασκευή βομβών διασποράς. Ο 
αναφέρων ζητεί να απαγορευθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η υποστήριξη της κατασκευής 
βομβών διασποράς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Το κείμενο της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς έχει συνταχθεί προσεκτικά πριν από 
την έγκρισή του στο Δουβλίνο στις 30 Μαΐου 2008. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 ( 1 ) ( β) και ( γ ) 
της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ), κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
αναλαμβάνει την σε καμία περίπτωση «ανάπτυξη, παραγωγή [ ... ], άμεσα ή έμμεσα,
πυρομαχικών διασποράς» ή «να επικουρεί, ενθαρρύνει ή να προκαλέσει οποιονδήποτε να 
επιδοθεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται σε συμβαλλόμενο κράτος στο 
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης». Δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ρητή απαγόρευση 
επενδύσεων σε κατασκευαστές που παράγουν ή κατασκευάζουν πυρομαχικά διασποράς στο 
κείμενο της ΣΠΔ. Η ΕΕ δεν είναι συμβαλλόμενο κράτος στην ΣΠΔ και εναπόκειται σε αυτά 
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τα κράτη μέλη, τα οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη στην ΣΠΔ να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωσή τους με τη Σύμβαση.

Ενώ ορισμένα κράτη μέρη της ΣΠΔ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Βελγίου, του 
Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών, έχουν εγκρίνει εθνική νομοθεσία που απαγορεύει 
ρητά τις επενδύσεις στην κατασκευή και την παραγωγή πυρομαχικών διασποράς, άλλα 
δήλωσαν ότι θεωρούν τις επενδύσεις σε παραγωγούς πυρομαχικών διασποράς ως 
απαγορευμένες άμεσα από τη σύμβαση. Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή ερμηνεία μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το ζήτημα του κατά πόσον η λέξη «βοηθήσει» στο άρθρο 1 
παράγραφος  1 στοιχείο γ) καλύπτει επίσης τις επενδύσεις σε εταιρείες παραγωγής 
πυρομαχικών διασποράς. Μια άμεση στήριξη της παραγωγής ή η ανάπτυξη των πυρομαχικών 
διασποράς θα μπορούσε αναμφισβήτητα να καλύπτεται ήδη από την παρούσα διάταξη .

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη νομοθεσία και τη νομική 
πρακτική στις χώρες που είναι συμβαλλόμενα κράτη της ΣΠΔ. Τόσο στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Σύμβασης της Οτάβα, όσο και της Σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα 
και της ΣΠΔ, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να συνεχίσει περαιτέρω τις τρέχουσες εργασίες της 
για τη βελτίωση της κατάστασης της ανθρωπιστικής κατάστασης, της ασφάλειας και της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης σε εκείνα τα κράτη όπου άμαχοι υποφέρουν από την 
αλόγιστη χρήση των συμβατικών όπλων.

Κατά την παροχή βοήθειας για τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και παροχής 
βοήθειας στα θύματα, η ΕΕ δεν κάνει διάκριση μεταξύ των τύπων των εκρηκτικών 
καταλοίπων. Μολονότι αναγνωρίζει το κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών μελών να 
δεσμεύονται μόνο από τις συνθήκες στις οποίες έχουν προσχωρήσει, η ΕΕ υποστηρίζει την 
ανάπτυξη συνεργιών στην εφαρμογή της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς και άλλων 
ανθρωπιστικών συνθηκών αφοπλισμού.

Η ΕΕ δεν είναι συμβαλλόμενο κράτος στην ΣΠΔ και εναπόκειται σε εκείνα τα κράτη μέλη 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη της ΣΠΔ να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τη 
Σύμβαση.


