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Plan działania UE w sprawie broni biologicznej i toksycznej będący uzupełnieniem wspólnego
działania UE wspierającego Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

(2006/C 57/01)

Wstęp

W dniu 27 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie UE wspierające Konwencję o zakazie broni
biologicznej i toksycznej (BTWC), obejmujące także pomoc finansową. Ponadto, jako uzupełnienie
środków przewidzianych w tym wspólnym działaniu, UE przyjmuje niniejszym plan działania w sprawie
broni biologicznej i toksycznej. Przewiduje on dwa środki, które powinny zostać wdrożone przez państwa
członkowskie UE i które nie wymagają finansowania unijnego.

I. Skuteczne stosowanie środków budowy zaufania (CBM)

Cel

UE pragnie ożywić zainteresowanie środkami budowy zaufania (CBM) oraz zachęcić do ich stosowania.
Szersze stosowanie środków budowy zaufania zwiększyłoby przejrzystość wdrażania Konwencji o zakazie
broni biologicznej i toksycznej.

Opis

W tym celu wszystkie państwa członkowskie co roku dopełnią wynikającego z BTWC obowiązku złożenia
sprawozdania dotyczącego środków budowy zaufania, poczynając od 2006 r. W szczególności UE zagwa-
rantuje, że co roku wszystkie państwa członkowskie będące stronami Konwencji o zakazie broni biolo-
gicznej i toksycznej będą składały sprawozdanie dotyczące dziewięciu bieżących zagadnień, z których
każde ma własny format sprawozdania. Coroczne składanie sprawozdań dotyczących CBM przez wszystkie
państwa członkowskie umożliwiłoby UE podjęcie kroków dyplomatycznych wobec innych państw
będących stronami BTWC w celu skłonienia ich do dopełnienia ich obowiązków wynikających z tej
konwencji. Państwa członkowskie UE opracują ponadto pomysły, jak można by najlepiej zwiększyć
skuteczność środków budowy zaufania w kontekście BTWC, i omówią te pomysły z pozostałymi
państwami będącym stronami BTWC.

II. Badania domniemanego użycia broni biologicznej

Cel

UE pragnie zwiększyć skuteczność obecnego mechanizmu, którym dysponuje Sekretarz Generalny ONZ w
celu badania przypadków domniemanego użycia broni (chemicznej) biologicznej oraz toksycznej. Mecha-
nizm ten jest ugruntowany pod względem prawnym i otrzymał poparcie zarówno Zgromadzenia Ogól-
nego, jak i Rady Bezpieczeństwa. Poza tym UE uważa, że ten mechanizm, który ma już 15 lat, powinien
zostać poddany przeglądowi i tam, gdzie jest to niezbędne, zaktualizowany.
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Opis

Państwa członkowskie UE rozważą i zaoferują specjalistyczną pomoc Sekretarzowi Generalnemu
w aktualizowaniu wykazu ekspertów oraz laboratoriów, do których może on zwrócić się w sprawie
badania. Państwa członkowskie UE będą dążyć do przekazania informacji Sekretarzowi Generalnemu ONZ
do końca grudnia 2006 r. i dokonywać ich przeglądu i aktualizacji co dwa lata. Państwa członkowskie UE
będą informować partnerów o krokach podjętych w celu wdrożenia tego działania i współpracować w tym
względzie z członkami ONZ, prezentującymi podobną postawę.
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