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Temats: Lūgumraksts Nr. 0524/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais N. S., par 
pasaules mēroga aizliegumu bankām, kas sadarbojas ar kasešu bumbu 
ražotājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto Deutsche Bank atbalsta ieroču ražotāju Amerikas 
Savienotajās Valstīs, kurš ražo kasešu bumbas. Deutsche Bank Vācijas plašsaziņas līdzekļos 
šo apgalvojumu ir noliegusi. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācija ir rakstiski izteikusi 
savu apņemšanos nesadarboties kasešu bumbu ražošanā. Lūgumraksta iesniedzējs aicina visā 
pasaulē noteikt aizliegumu kasešu bumbu ražošanas atbalstam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Konvencijas par kasešu munīciju teksts tika rūpīgi izstrādāts pirms tās pieņemšanas 
2008. gada 30. maijā Dublinā. Saskaņā ar Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) 1. panta 
1. punkta b) un c) apakšpunktu visas līgumslēdzējas puses apņemas nekādā gadījumā un 
nekādos apstākļos „neizstrādāt, neražot (..) tieši vai netieši (..) kasešu munīciju” un 
„nepalīdzēt, neatbalstīt vai nemudināt nevienu uz darbībām, kuras visām dalībvalstīm ir 
aizliegtas saskaņā ar šo konvenciju”. CCM tekstā nav sniegts tiešs aizliegums attiecībā uz 
ieguldījumiem ražotājos, kas izgatavo vai izstrādā kasešu munīciju. ES nav CCM 
līgumslēdzēja puse, un atbilstība konvencijai jāievēro dalībvalstīm, kuras ir CCM 
līgumslēdzējas puses.
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Dažas CCM līgumslēdzējas puses, tostarp Beļģija, Luksemburga un Nīderlande, ir 
pieņēmušas valsts tiesību aktus, kuros ir tieši aizliegti ieguldījumi kasešu munīcijas izstrādē 
un ražošanā, citas valstis ir norādījušas, ka tās uzskata, ka ieguldījumi kasešu munīcijas 
ražotājos ir tieši aizliegti ar konvenciju. ES dalībvalstu starpā nav vienotas interpretācijas par 
to, vai vārds „nepalīdzēt” 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā attiecas uz ieguldījumiem kasešu 
munīcijas ražošanas uzņēmumos. Uz tiešu atbalstu kasešu munīcijas ražošanai un izstrādei šis 
noteikums, iespējams, jau attiecas.

Komisija turpina stingri pievērst uzmanību tiesību aktiem un tiesu praksei valstīs, kas ir CCM 
līgumslēdzējas puses. Gan saistībā ar Otavas konvencijas, gan Noteiktu parastu ieroču 
konvencijas un CCM īstenošanu ES ir apņēmusies turpināt darbu, lai uzlabotu humanitāro, 
drošības un sociāli ekonomisko situāciju uz vietas valstīs, kurās civiliedzīvotāji cieš no 
parasto ieroču nediskriminējošas izmantošanas. 

Sniedzot palīdzību iznīcināšanas operācijās un palīdzību cietušajiem, ES nešķiro sprāgstošo 
palieku veidus. Atzīstot dalībvalstu suverēnās tiesības ievērot tikai to parakstītos nolīgumus, 
ES atbalsta sinerģijas sekmēšanu, īstenojot Konvencijas par kasešu munīciju un citus 
attiecīgos nolīgumus par humāno atbruņošanos.

ES nav CCM līgumslēdzēja puse, un atbilstība konvencijai jāievēro dalībvalstīm, kuras ir 
CCM līgumslēdzējas puses.


