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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0524/2012, którą złożył N.S. (Niemcy) w sprawie 
ogólnoświatowego zakazu działalności banków, które współpracują z 
producentami bomb kasetowych

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję Deutsche Bank wspiera producenta broni ze Stanów 
Zjednoczonych, który wytwarza bomby kasetowe. Deutsche Bank zaprzeczył temu 
w niemieckich mediach. Składający petycję stwierdza, że Niemcy zobowiązały się na piśmie, 
że nie będą podejmować współpracy w związku z produkcją bomb kasetowych. Składający 
petycję wzywa do wprowadzenia ogólnoświatowego zakazu wspierania produkcji bomb 
kasetowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Tekst konwencji o broni kasetowej opracowano starannie, zanim przyjęto ten akt w Dublinie 
w dniu 30 maja 2008 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b) i c) konwencji o broni kasetowej (CCM) 
każde państwo-strona konwencji zobowiązuje się, by nigdy nie „opracowywać, produkować 
[…] bezpośrednio lub pośrednio broni kasetowej” lub „wspomagać, zachęcać lub nakłaniać 
kogokolwiek do zaangażowania w jakąkolwiek działalność, której niniejsza konwencja 
zakazuje państwom-stronom”. W konwencji nie ma wyraźnego zakazu inwestowania w 
przedsiębiorstwa produkujące lub opracowujące broń kasetową. UE nie jest stroną CCM, a do 
jej przestrzegania zobowiązane są państwa członkowskie, które są państwami-stronami.
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Niektóre państwa-strony CCM, m.in. Belgia, Luksemburg i Holandia, uchwaliły krajowe 
przepisy wyraźnie zakazujące inwestowania w opracowywanie i produkcję broni kasetowej, 
inne oświadczyły, że uznają, iż zakaz inwestycji w przedsiębiorstwa produkujące broń 
kasetową bezpośrednio wynika z konwencji. Nie ma wśród państw członkowskich UE 
uzgodnionej wykładni co do tego, czy słowo „wspomagać” z art. 1 ust. 1 lit. c) dotyczy także 
inwestowania w przedsiębiorstwa produkujące broń kasetową. Bezpośrednie wsparcie 
produkcji lub opracowywania broni kasetowej można już uznać za objęte tym przepisem.

Komisja nadal będzie ściśle monitorowała prawo i praktykę prawną w krajach będących 
państwami-stronami CCM. W kontekście wdrażania konwencji z Ottawy, konwencji o 
niektórych rodzajach broni konwencjonalnej i CCM UE jest zobowiązana do dalszych działań 
w celu poprawy na miejscu sytuacji humanitarnej, bezpieczeństwa i społeczno-gospodarczej 
w tych krajach, w których ludność cywilna cierpi z powodu nieograniczonego stosowania 
broni konwencjonalnej. 

Udzielając pomocy w operacjach usuwania i opieki nad ofiarami UE nie dokonuje 
rozróżnienia na rodzaje niewybuchów. Uznając suwerenne prawo państw członkowskich do 
wiązania się tylko tymi traktatami, do których przystąpiły, UE popiera rozwój synergii we 
wdrażaniu konwencji o broni kasetowej i odpowiednio innych traktatów o rozbrojeniu w 
celach humanitarnych.

UE nie jest stroną CCM, a do jej przestrzegania zobowiązane są państwa członkowskie, które 
są jej państwami-stronami.


