
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2010/179/WPZIB 

z dnia 11 marca 2010 r. 

wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE 
w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych 

rodzajów broni oraz handlu nimi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 26 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Nadmierne i niekontrolowane gromadzenie i 
rozprowadzanie broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) spowo
dowało brak poczucia bezpieczeństwa w Europie połu
dniowo-wschodniej, zaostrzając konflikt w tym regionie 
i podważając budowanie pokoju po zakończeniu 
konfliktów, stanowiąc tym samym poważne zagrożenie 
dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie. 

(2) W dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska 
przyjęła strategię UE w zakresie zwalczania nielegalnego 
gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz 
handlu nimi (strategia UE dotycząca BSiL), w której ustala 
się wytyczne dla działań UE w dziedzinie BSiL . 

(3) Jako cele strategii UE dotyczącej BSiL określa się propa
gowanie wielostronności, by stworzyć mechanizmy – 
międzynarodowe, regionalne lub w obrębie UE i jej 
państw członkowskich – służące zwalczaniu dostaw 
i destabilizującego rozprowadzania BSiL i amunicji do 
niej. W strategii UE dotyczącej BSiL określa się także 
Bałkany Zachodnie jako jeden z regionów najbardziej 
dotkniętych nielegalnym handlem i nadmiernym nagro
madzeniem broni. 

(4) Pod auspicjami programu ONZ na rzecz rozwoju (UNDP 
ang. United Nations Development Programme) i w ramach 
poprzedniego Paktu Stabilności dla Europy Południowo- 
Wschodniej (znanego od roku 2008 jako Rada współ
pracy regionalnej) utworzono centrum kontroli broni 
strzeleckiej i lekkiej dla Europy wschodniej i 
południowo-wschodniej (SEESAC ang. South Eastern and 
Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms 
and Light Weapons) z siedzibą w Belgradzie; SEESAC 
składa się z jednostki wsparcia technicznego wspierającej 
liczne działania operacyjne na szczeblu regionalnym 
i krajowym. 

(5) Cele realizowane przez SEESAC obejmują zapobieganie 
rozprzestrzenianiu i nadmiernemu gromadzeniu BSiL 
oraz amunicji do niej w Europie południowo-wschodniej. 
SEESAC kładzie szczególny nacisk na opracowywanie 
przedsięwzięć regionalnych służących rozwiązywaniu 
problemu transgranicznych przepływów broni. 

(6) UE poprzednio wspierała SEESAC decyzją Rady 
2002/842/WPZiB z dnia 21 października 2002 r. 
w sprawie wykonania wspólnego działania 
2002/589/WPZiB, następnie przedłużoną i zmienioną 
decyzjami Rady 2003/807/WPZiB z dnia 17 listopada 
2003 r. oraz 2004/791/WPZiB z dnia 22 listopada 
2004 r. Rada pozytywnie oceniła realizację tych decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ RADY: 

Artykuł 1 

1. UE propaguje bezpieczeństwo i pokój na Bałkanach 
Zachodnich przez wspieranie skutecznej wielostronności i dla 
inicjatyw regionalnych mających na celu obniżanie ryzyka, jakie 
dla pokoju i bezpieczeństwa stanowi rozprzestrzenianie 
i nadmierne gromadzenie BSiL oraz amunicji do niej. 

2. Aby osiągnąć cel, o którym mowa w ust. 1, UE będzie 
wspierać przedsięwzięcie SEESAC mające na celu zmniejszenie 
zagrożenia, jakie stanowi BSiL dla bezpieczeństwa na Bałkanach 
Zachodnich. Działania, które będzie wspierać UE, mają nastę
pujące konkretne cele: 

— poprawę zarządzania niepewnymi i niestabilnymi zapasami 
broni i amunicji oraz bezpieczeństwa tych zapasów, 

— zmniejszenie dostępnych zapasów broni i amunicji poprzez 
akcje niszczenia, 

— polepszenie kontroli nad BSiL , również przez realizację 
międzynarodowych i krajowych przepisów dotyczących 
znakowania i śledzenia broni na Bałkanach Zachodnich 
oraz przez poprawę procesu rejestracji broni. 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia, znajduje się w załączniku.
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Artykuł 2 

1. Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa (WP), odpowiada za wdrożenie niniej
szej decyzji. 

2. Techniczne wykonanie przedsięwzięcia, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2, przeprowadza SEESAC. Wykonuje on swoje 
zadanie pod kierownictwem WP. Do tego celu WP dokonuje 
z SEESAC niezbędnych ustaleń. 

Artykuł 3 

1. Finansowa kwota odniesienia na wykonanie przedsię- 
wzięcia, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 
1 600 000 EUR. 

2. Wydatkami finansowanymi z kwoty określonej w ust. 1 
zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zasto
sowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 

3. Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, 
o których mowa w ust. 1. Do tego celu zawiera umowę 
o finansowaniu z UNDP w imieniu SEESAC. W umowie tej 
określa się, że SEESAC ma zapewnić widoczność wkładu UE, 
proporcjonalnie do jego wielkości. 

4. Komisja dąży do tego, by umowa o finansowaniu, o której 
mowa w ust. 3, została zawarta jak najszybciej po wejściu 
w życie niniejszej decyzji. Komisja informuje Radę 
o wszelkich napotkanych w związku z tym trudnościach i o 
dacie zawarcia umowy o finansowaniu. 

Artykuł 4 

WP składa Radzie sprawozdania z wdrażania niniejszej decyzji 
na podstawie regularnie przygotowywanych sprawozdań przez 
SEESAC. Sprawozdania te stanowią dla Rady podstawę do prze
prowadzenia oceny. Komisja składa sprawozdanie z 
finansowych aspektów wdrażania przedsięwzięcia. 

Artykuł 5 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

2. Niniejsza decyzja wygasa w terminie 24 miesięcy po dniu 
zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3 
lub w terminie sześciu miesięcy po dniu jej wejścia w życie, 
jeżeli do tego czasu nie zostanie zawarta umowa 
o finansowaniu. 

Artykuł 6 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2010 r. 

W imieniu Rady 

J. BLANCO 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

WKŁAD UE DO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEESAC DOTYCZĄCEGO BSIL NA BAŁKANACH ZACHODNICH 

1. Wprowadzenie 

Nagromadzenie na dużą skalę broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w Europie południowo-wschodniej uznano w strategii UE 
dotyczącej BSiL za poważne wyzwanie dla pokoju i bezpieczeństwa. Państwa na Bałkanach Zachodnich były przed
miotem szczególnej troski z racji historycznego nagromadzenia broni i zapasów amunicji. Region ten nie tylko jest nadal 
dotknięty rozprzestrzenianiem BSiL i amunicji do niej, lecz także stanowi zagrożenie ze względu na możliwości prze
kazywania broni do innych obszarów dotkniętych konfliktem. 

Obecnie głównym problemem dla Bałkanów Zachodnich jest praktyczna realizacja ich zobowiązań prawnych 
i politycznych w dziedzinie kontroli nad BSiL, łącznie z programem ONZ dotyczącym działania w dziedzinie BSiL 
oraz międzynarodowym instrumentem znakowania i śledzenia (ITI ang. International Marking and Tracing Instrument). 

W rezultacie, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania BSiL, niezbędne jest zwiększenie bezpieczeństwa istniejących 
zapasów BSiL i amunicji, zniszczenie nadmiernych ich ilości i wprowadzenie dokładniejszych kontroli nad BSiL, również 
przez realizację ITI na szczeblu regionalnym i poprawę procesu rejestracji. Te cele i działania są zgodne z celami 
i działaniami zapisanymi w strategii UE dotyczącej BSiL. SEESAC proponuje prowadzenie przedsięwzięć w powiązaniu 
z tymi trzema obszarami działania. 

2. Opis przedsięwzięcia 

2.1. Lepsze zarządzanie zapasami 

2.1.1. Moduły szkolenia regionalnego dotyczącego zarządzania zapasami BSiL 

By wspomagać poprawę bezpieczeństwa i ochrony zapasów broni i amunicji, w przedsięwzięciu tym przewiduje się 
opracowanie trzech modułów nauczania dla urzędników odpowiedzialnych za zasoby materialne w ministerstwach 
obrony i ministerstwach spraw wewnętrznych państw Bałkanów Zachodnich. Kurs będzie oferowany zespołom kontro
lnym i urzędnikom ds. kontroli, by pomóc im zapoznać się z wzorcowymi rozwiązaniami w zakresie technik zarządzania 
zapasami. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie znajomości norm międzynarodowych i wzorcowych rozwiązań 
w zakresie zarządzania zapasami. Poziom i jakość zarządzania zapasami będą lepsze, tym samym zwiększając bezpieczeń
stwo i ochronę zapasów. 

2.1.2. Lepsze bezpieczeństwo i ochrona w obiektach magazynowania BSiL i amunicji 

Dzięki temu przedsięwzięciu poprawi się bezpieczeństwo i ochrona magazynów broni i amunicji na Bałkanach Zachod
nich; w ramach przedsięwzięcia będzie oferowana pomoc techniczna i infrastrukturalna służąca poprawie możliwości 
bezpiecznego magazynowania. Działania w ramach tego przedsięwzięcia będą wspomagać ministerstwa obrony w Bośni 
i Hercegowinie oraz w Czarnogórze, a także ministerstwo spraw wewnętrznych Chorwacji w pozyskiwaniu i instalowaniu 
sprzętu niezbędnego do zabezpieczania zapasów broni i amunicji. Personelowi zarządzającemu zapasami będzie zapew
nione szkolenie. 

Wynikiem przedsięwzięcia będą bardziej szczegółowe przepisy o bezpieczeństwie i lepsza kontrola dostępu do wybranych 
obiektów, co poprawi bezpieczeństwo zapasów amunicji. W rezultacie, przez lepszą kontrolę stanu broni i amunicji 
zostanie zredukowane ryzyko kradzieży oraz niekontrolowanych wybuchów. 

2.2. Niszczenie BSiL 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa i obniżenie ryzyka rozprzestrzeniania przez znaczące zmniej
szenie liczby sztuk broni w magazynach. Aby obniżyć ilość BSiL będącej w posiadaniu ministerstw spraw wewnętrznych 
Chorwacji i Serbii, w ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzonych kilka akcji niszczenia. W ramach przedsięw
zięcia przewiduje się zniszczenie około 30 000 sztuk broni w Chorwacji. W Serbii liczbę sztuk broni, które mają być 
zniszczone, szacuje się na 40 000. 

Dzięki temu przedsięwzięciu znacznie zmniejszy się nadwyżka i liczba sztuk skonfiskowanej BSiL znajdującej się 
w magazynach ministerstw spraw wewnętrznych Chorwacji i Serbii. Zniszczenie odzyskanej broni znacząco przyczyni 
się do zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu BSiL. Oprócz tego polepszy się bezpieczeństwo oraz świadomość 
kwestii związanych z BSiL w obu państwach.
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2.3. Wzmożone kontrole BSiL 

2.3.1. Opracowanie krajowych systemów rejestracji broni i jej ewidencji 

Przedsięwzięcie zakłada opracowanie systemów rejestracji, licencjonowania i ewidencji broni, względnie ulepszenie istnie
jących systemów. Systemy rejestracji będą obejmować operacje związane ze śledzeniem broni palnej będącej w posiadaniu 
osób fizycznych lub prawnych oraz ilość amunicji, do której posiadania są one uprawnione. Wsparcie dla systemów 
ewidencji będzie obejmować opracowanie oprogramowania, które będzie identyfikować nie tylko broń będącą 
w posiadaniu osób cywilnych, lecz także działania związane z zarządzaniem bronią, amunicją lub materiałami wybu
chowymi w magazynach, zatwierdzonych miejscach magazynowania lub arsenałach, takich jak miejscowe komisariaty 
policji lub magazyn centralny. Możliwa będzie identyfikacja broni, jej użytkowników i miejsca przechowywania sprzętu, 
gdy nie jest on używany. Działania w ramach tego przedsięwzięcia przewidują także istnienie dostatecznej infrastruktury 
technicznej służącej wdrożeniu oprogramowania rejestracji broni. 

Opracowanie i stworzenie elektronicznych systemów rejestracji i ewidencji broni przyczyni się do spełnienia wymogów 
dotyczących rejestracji i ewidencji ustalonych na mocy protokołu ONZ dotyczącego broni palnej oraz ITI. 

2.3.2. Gromadzenie i rejestracja broni 

Założeniem tego przedsięwzięcia jest gromadzenie wszelkiej broni, materiałów wybuchowych, wyposażenia i amunicji, 
również przez legalizację – w drodze rejestracji – broni będącej w posiadaniu osób cywilnych. 

Działania służące podnoszeniu świadomości będą koordynowane przez komitety, w skład których będą wchodzić 
specjaliści z ministerstw spraw wewnętrznych i UNDP/SEESAC oraz, w stosownych przypadkach, inni eksperci PR, by 
we właściwy sposób rozpowszechniać szczegóły legalizacji i dobrowolnego zdawania nielegalnej broni palnej. Kampanie 
będą się skupiać na miejscowych kanałach informacyjnych, dzięki którym można skutecznie dotrzeć do jak najszerszego 
grona odbiorców. Miejscowe rozpowszechnianie informacji będzie wspomagane na szczeblu krajowym przez sprawoz
dawczość, rozmowy i opracowania dokumentalne. Informacje na temat kampanii będą przekazywane za pośrednictwem 
mediów elektronicznych i drukowanych. Przekazy w ramach kampanii będą miały pozytywny charakter i będą pokazy
wały egzekwowanie prawa w praktyce. 

Przedsięwzięcie to posłuży zwiększeniu bezpieczeństwa na całych Bałkanach Zachodnich przez usunięcie niebezpiecznej 
broni z ulic za pośrednictwem dwukierunkowego porozumienia między społeczeństwem a policją. W szczególności za 
pośrednictwem tego przedsięwzięcia będzie można dotrzeć do wszystkich grup wiekowych osób będących w posiadaniu 
nielegalnej broni i do wszystkich tych, którzy zamierzają nabyć broń. 

2.3.3. Regionalne seminarium na temat znakowania i śledzenia 

Przedsięwzięcie przewiduje zorganizowanie dwudniowego seminarium regionalnego, które obecnie ma odbyć się 
w Belgradzie w Serbii. Seminarium to dostarczy aktualnych informacji na temat przestrzegania międzynarodowych 
aktów prawnych i przyjmowania przepisów prawa krajowego dotyczących znakowania i śledzenia broni na Bałkanach 
Zachodnich. W ramach seminarium będzie przewidziana weryfikacja wdrażania przepisów prawa krajowego. Konkretnym 
celem seminarium będzie spełnienie wymogu dotyczącego znakowania przywożonej broni na mocy protokołu ONZ 
dotyczącego broni palnej. 

Wśród uczestników tego seminarium regionalnego znajdą się m.in. przedstawiciele państw Bałkanów Zachodnich, orga
nizacji międzynarodowych oraz pozarządowych, branży krajowego przemysłu, oraz eksperci techniczni z państw człon
kowskich UE. Oczekiwana liczba uczestników seminarium to do 50 osób. 

Po seminarium zostanie sporządzone sprawozdanie z przeprowadzonych tam prezentacji, rozmów oraz zaleceń. Doku
menty z seminarium zostaną udostępnione w Internecie. 

3. Czas trwania 

Całkowity szacowany czas trwania przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące. 

4. Beneficjenci 

Beneficjentami tego przedsięwzięcia są instytucje krajowe w państwach Bałkanów Zachodnich odpowiedzialne za kontrolę 
broni i zarządzanie zapasami. 

Ogół społeczeństwa państw Bałkanów Zachodnich odniesie korzyści z tego przedsięwzięcia z racji zmniejszonego ryzyka 
braku bezpieczeństwa i stabilności spowodowanego rozprzestrzenianiem BSiL na dużą skalę.
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