
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2013/269/WPZiB 

z dnia 27 maja 2013 r. 

upoważniająca państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, Traktatu 
o handlu bronią 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 114 i art. 207 ust. 3 w związku 
z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 11 marca 2013 r. Rada upoważniła Komisję do 
prowadzenia negocjacji w sprawie Traktatu o handlu 
bronią w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres wyłącz
nych kompetencji Unii. 

(2) W dniu 2 kwietnia 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ 
przyjęło tekst Traktatu o handlu bronią. Ponadto Zgro
madzenie Ogólne zwróciło się do sekretarza generalnego 
jako depozytariusza traktatu o otwarcie go do podpisu 
w dniu 3 czerwca 2013 r. oraz wezwało wszystkie 
państwa, by wzięły pod uwagę podpisanie traktatu, 
a następnie przystąpienie do niego w najwcześniejszym 
możliwym terminie, zgodnie z ich odnośnymi procesami 
konstytucyjnymi. 

(3) Celem traktatu jest wprowadzenie jak najsurowszych 
wspólnych międzynarodowych norm regulujących 
międzynarodowy handel bronią konwencjonalną lub 
poprawiających regulacje dotyczącego międzynarodo
wego handlu bronią konwencjonalną, zapobieganie niele
galnemu handlowi bronią konwencjonalną i zwalczanie 
takiego handlu, jak również zapobieganie skierowaniu 
takiej broni na drogę nielegalnego handlu. Państwa 
członkowskie wyraziły zadowolenie z rezultatu negocjacji 
oraz gotowość do pilnego przystąpienia do podpisania 
traktatu. 

(4) Niektóre z postanowień traktatu dotyczą kwestii, które 
podlegają wyłącznej kompetencji Unii, ponieważ kwestie 
te wchodzą w zakres wspólnej polityki handlowej, bądź 

mają wpływ na przepisy rynku wewnętrznego w zakresie 
transferu broni konwencjonalnej i materiałów wybucho
wych. 

(5) Unia Europejska nie może złożyć podpisu pod traktatem, 
ponieważ jego stronami mogą być jedynie państwa. 

(6) W związku z tym, zgodnie z art. 2 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w odniesieniu do 
wzmiankowanych kwestii wchodzących w zakres wyłącz
nych kompetencji Unii, Rada powinna upoważnić 
państwa członkowskie do podpisania traktatu w interesie 
Unii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres wyłącznych 
kompetencji Unii niniejszym upoważnia się państwa członkow
skie do podpisania Traktatu o handlu bronią w interesie Unii. 

Artykuł 2 

Zachęca się państwa członkowskie do podpisania Traktatu 
o handlu bronią w dniu 3 czerwca 2013 r., podczas uroczystej 
ceremonii w Nowym Jorku, lub w najwcześniejszym możliwym 
terminie. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2013 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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