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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0524/2012, adresată de N.S., de cetățenie germană, privind o interdicție 
la nivel mondial a băncilor care cooperează cu producători de bombe cu dispersie

1. Rezumatul petiției

Potrivit petiționarului, Deutsche Bank sprijină un producător de arme din Statele Unite, care 
produce bombe cu dispersie. Deutsche Bank a negat acest lucru în mass-media germană. 
Petiționarul declară că Germania și-a stabilit în scris angajamentul de a nu coopera în 
producția de bombe cu dispersie. Petiționarul solicită o interdicție la nivel mondial privind 
sprijinirea producției de bombe cu dispersie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Textul Convenției privind munițiile cu dispersie a fost elaborat cu atenție înainte de adoptarea 
sa la Dublin, la 30 mai 2008. Potrivit articolului 1 alineatul (1) literele (b) și (c) din Convenția 
privind munițiile cu dispersie (CMD), fiecare stat membru se angajează să respecte 
interdicțiile privind „proiectarea, producerea […] munițiilor cu dispersie către oricine, direct 
sau indirect, și acordarea de asistență, încurajarea sau convingerea oricăror altor persoane de a 
desfășura orice activitate interzisă unui stat parte la convenție”. Textul CMD nu conține alte 
interdicții explicite privind investițiile în unitățile care produc sau proiectează muniții cu 
dispersie. Uniunea Europeană nu este parte la CMD, iar statele membre ale Uniunii care sunt 
parte la convenție au obligația de a se asigura că respectă dispozițiile acesteia.
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Deși unele state părți la CMD, precum, printre altele, Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, au 
adoptat documente legislative naționale care interzic în mod explicit investițiile în proiectarea 
și producerea de muniții cu dispersie, altele au declarat că, în opinia lor, investițiile în unitățile 
producătoare de muniție cu dispersie sunt interzise în mod direct, în baza convenției. Nu 
există o interpretare uniformă la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la 
includerea în sintagma „acordarea de asistență” de la articolul 1 alineatul (1) litera (c) a 
investițiilor în unitățile producătoare de muniții cu dispersie. Nu este clar dacă sprijinirea 
directă a producerii sau proiectării de muniții cu dispersie face deja obiectul acestei dispoziții.

Comisia va urmări în continuare îndeaproape legislația și practica judiciară din țările care sunt 
parte la CMD. În contextul punerii în aplicare a Convenției de la Ottawa, a Convenției privind 
anumite categorii de arme convenționale și a CMD, Uniunea Europeană se angajează să își 
continue activitatea de îmbunătățire a situației umanitare, socioeconomice și de securitate care 
poate fi observată în statele în care populația civilă suferă din cauza utilizării pe scară largă a 
armelor convenționale. 

Atunci când asigură asistența pentru operațiunile de deminare și pentru victime, Uniunea 
Europeană nu face distincția între tipurile de resturi explozive. Deși recunoaște dreptul 
suveran al statelor membre de a respecta doar acele tratate la care au aderat, Uniunea 
Europeană sprijină dezvoltarea de sinergii în punerea în aplicare a Convenției privind 
munițiile cu dispersie și a altor tratate privind dezarmarea în scop umanitar, după caz.

Uniunea Europeană nu este parte la CMD, iar statele membre ale Uniunii care sunt parte la 
convenție au obligația de a se asigura că respectă dispozițiile acestei convenții.


