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kazettásbomba-gyártókkal együttműködő bankok egész világon történő 
betiltásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Deutsche Bank egy kazettás lőszereket előállító fegyvergyártót 
támogat az Egyesült Államokban. A Deutsche Bank ezt a német médiában tagadta. A petíció 
benyújtója megállapítja, hogy Németország írásban elkötelezte magát, hogy nem fog 
együttműködni a kazettás bombák gyártásában. A petíció benyújtója kéri, hogy az egész 
világon legyen betiltva a kazettás bombák gyártásának támogatása.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A kazettás bombákról szóló egyezmény szövegét a 2008. május 30-i dublini elfogadás előtt 
nagyon alaposan fogalmazták meg. A kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 1. cikke 
(1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében a részes államok kötelezik magukat, hogy 
semmilyen körülmények között sem „fejlesztenek, állítanak elő […] kazettás lőszereket, akár 
közvetlen, akár közvetett formában”, illetve hogy „nem nyújtanak segítséget, nem ösztönzik és 
nem kényszerítenek senkit az egyezményben a részes államok számára tiltott tevékenységek 
folytatására”. A CCM szövegében nincs további kifejezett tiltás arra nézve, hogy valaki a 
kazettás lőszereket előállító vagy fejlesztő gyártók tevékenységébe beruházzon. Az EU nem 
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részes fele a CCM-nek, és a részes fél tagállamok kötelezettsége annak biztosítása, hogy az 
egyezménynek megfeleljenek.

Míg a CCM-et aláíró egyes országok, köztük Belgium, Luxembourg és Hollandia hoztak 
olyan nemzeti törvényeket, amelyek kifejezetten tiltják a kazettás lőszerek előállításába és 
fejlesztésébe történő befektetést, más országok úgy nyilatkoztak, hogy véleményük szerint az 
egyezmény közvetlen módon tiltja a kazettás lőszerek előállításába történő befektetést. Az 
uniós tagállamok körében nincs kialakult értelmezés arra nézve, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett „segítségnyújtás” kiterjed-e a kazettás lőszereket előállító 
vállalkozásokba való befektetésekre. A kazettás lőszerek előállításának és fejlesztésének 
közvetlen elősegítésére elvileg ez a cikk közvetlenül alkalmazható.

A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a CCM részes feleinek törvényeit 
és joggyakorlatát. Mind az ottawai egyezmény, mind az egyes hagyományos fegyverekről 
szóló egyezmény és a CCM végrehajtásának tekintetében az EU elkötelezte magát, hogy az 
érintett helyszíneken, azaz azokban az országokban, ahol a polgári lakosság a hagyományos 
fegyverek gátlástalan bevetésének van kitéve, folytatja munkáját a humanitárius, biztonsági és 
társadalmi-gazdasági helyzet javítása terén.  

A fegyvermentesítési akciókban és az áldozatoknak való segítségnyújtásban való 
közreműködés során az EU nem tesz különbséget a robbanóanyag-maradványok típusai 
között. Az EU elismeri a tagállamok azon szuverén jogát, hogy csak azoknak az 
egyezményeknek tegyenek eleget, amelyeknek részes felei, ugyanakkor támogatja a 
szinergiák javítását a CCM és más humanitárius lefegyverzési egyezmények végrehajtása 
során.

Az EU nem részes fele a CCM-nek, és a részes fél tagállamok kötelezettsége annak 
biztosítása, hogy az egyezménynek megfeleljenek.


