projektz dnia12.03.2013
r.
ROZPORZADZENIE
PREZESARADYMINISTRdW
z dria

2013t.

w sprawiewzoru iwiadectwawiarygodnosciodbiorcyuzbrojenia
przekazywanego
w ramachzezwolefgeneralnychm transferwewn4trzunijny
wydatrychprzezwlaSciweorganyinnych paristwczlonkowskicbUnii Europejikieirl
Na podstawieart. 21k ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada2000 r. o obrocie
z zagranic4 towaxarni, technologiami i ush.rgami o znaczeni:u shategicznlm dla
bezpieczelistwapafstwa, a takzedla utrzymaria mipdzynarodowegopokoju i bezpieczeristwa
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315,z 2009r. Nr 18, poz. 97 orcz z 2012i., poz. 707)
zarzedzasiQ,co nastQpuje:
$ l. Ustala siQ wz6r Swiadectwawiarygodnosciodbiorcy okeslony w zal4cznikudo
tozporzqdzenia.
wchodziw zyciepo upl]'wie14dni od dniaogloszenia.
$ 2. Rozporz4dzenie

PrezesRady Ministrriw

''

bjy:c", 'ozpotz dzf,niawdra2ajapostanowienia
dyrekty*y parramentu
Europejskieso
i Rady
I::gi:I,:'l
2ooet4'lwL z dnta6 maia2009r. w sprawi€uproszczenia
warunk6wtransf€r6wprodukt6wzwiqzanych;
obronnosciqwe
Wsp6lnocie
(Dz.U. UEL t46z lOczerwca
2009.str.t.).

z^lqcznik do rozporTqdzeni^
RadyMinistr6wz dnia
Prezesa
I
(poz.

wzoR
SzefAgencji BezpieczefstwaWewnetrznego
00-993Warszawa,ul' Rakowiecka2a

SwIADEcrwowIARycoDNoScIoDBIoRcY
Nr
Na podstawieart. 21e ustawyz dnia 29 listopada2000 r. o obrociez zagranic4towarami,
technologiami i uslugami o znaczeniustrategicznymdla bezpieczeristwaparistwa, a takze
(Dz. U. 22004r.Nt 229' poz,2315,
pokojui bezpieczenstwa
utrzymaniamiqdzynarodowego
z 2009r. Nr 18,poz.97otazz 2012t., poz.'707)
informuje, ze:
SzefAgencji BezpieczefstwaWewnQtrznego

(numerREGON p@dsilbiorcy)

(numerKR5 prrdsilbiorcy)

posiadawiarygodno5dw zakresieodbioru uzbrojeniaprzekazywrnegow rumach
zezwoleigeneralnych!a transferwewnqtrzuniinywydanychprzezwla5ciweorgany
innych paistw czlonkowskichUnii Europejskiej
do: .ll....... .--- -.:..
waznejest
Swiadectwo

.i::-- ---

mp.
(SzefaB€ncji B€piccz€nsNa WeMaten.go
alboupoqaznioMpeez niegoosob.)

Qplsszqrs:

Wymiaryr format A4
Druk na papierzeoffseiowymw kolorzejasnoszarym
Tekst koloru czarnego
Wewnttrznego"
Tlo rastrowanez tekstemo tresci,,AgenciaBezpieczeristwa

projekt
j"., *ru:"1::.:o;ll,)11,"",u,uu*o*"sozawaneso
rozporz4dzeni"
w art.2rk
ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada2000 r. o obrocie z zagranic4towarami, technologiami
i uslugami o znaczeniustrategicznymdla bezpieczeistwapa6stwa,a tak2e dla utrzymania
(Dz.U.22004 r. Nr 229,poz.2315,z 2009r. Nr 18,
miQdzynarodowego
pokojui bezpieczefistwa
poz.97 orazz 2012 r., poz. 707).
Obowiqzekwydania przedmiotowegorozporz4dzeniawynika z faktu wejscia w zycie
zdniem I lipca 2012 r. ustawyz dnia 25 maja 2012 r. o znianie ustawyo obrociez zagranic4
towarami, technologiamii uslugami o znaczeniustrategicznymdla bezpiecze6stwapaistwa,
a takzedla utrzymaniamiQdzynarodowego
pokoju i bezpieczeistwaorazniekt6rychinnych ustaw
(Dz. U. poz.707), kt6ra zostalaopracowanaze wzglQduna koniecznoii wdro2eniado polskiego
porzqdkuprawnegoprzepis6wdyrektywy ParlamentuEuropejskiego
i Rady2009/43/WEz dnia 6
maja2009 r. w sprawieuproszczenia
warunk6wtransf'er6wprodukt6wzwi4zanychz obronnosciq
we Wsp6lnocie(Dz. U. UE L Nr 146 z l0 czerwca2009. str. l) oraz Wsp6lnegoStanowiska
Rady2008/944/WPZiBz dnia 8 grudnia2008 r. okre6laj4cego
wsp6lnezasadykontroli wywozu
technologiiwojskowychi sprzQtuwojskowego(Dz. U. UE L 335 z dnia 13 grudnia2008 r. str.
99), mocq kt6rej do trelci ustawyz dnia 29 listopada2000 r. o obrocie z zagranic4towarami,
technologiamii uslugamio znaczeniustrategicznymdla bezpieczeistwapafistwa,a takZedla
uteymania miQdzynarodowego
pokoju i bezpiecze6stwa
wprowadzonowymieniony na wstgpie
przepisart.21k ust.2.
Problematykaobjgta projektowanymrozporzqdzeniem
nie byla dotychczasregulowana
przezprzeprsyprawa.
Zgodnie z art. 2lk ust. I ustawy o obrocie z z gtanic4 towarami, technologiami
i uslugami o znaczeniustrategicznymdla bezpieczeistwapatistwa,a takZe dla utrzymania
miQdzynarodowego
pokoju i bezpieczefistwa
projektowane(wiadectwowiarygodnodciodbiorcy
zawieranastQpujqce
elementy:
l) oznaczenieorganu,kt6ry wystawil Swiadectwo;
2) nazwgi adresodbiorcy;
3) poiwiadczeniewiarygodno6ciodbiorcy:
4) datQwydaniai okreswaznosciSwiadeetwa.
Projekt rozporzqdzeniaokresla r6wnie2 szatg graficzn4 i niezbgdneelementy jakie
powinienzawierai wz6r Swiadectwa
wiarygodnoiciodbiorcy.
Projektprzewiduje.2e rozporz4dzenie
wejdziew zycie w ciqgu l4 dni od dniaogloszenia.
Wydanie niniejszego rozporz4dzenianie podlega obowi4zkowi notyfikacji w trybie
przewidzianymw przepisachrozporzAdzenia
RadyMinistr6wz dnia 23 grudnia2002 r. w sprawie
sposobufunkcjonowaniakrajowegosystemunotyfikacji norm i akt6w prawnych(Dz.U. Nr 239,
poL.2039oftz 22004 r. Nr 65, poz.597).
Rozporz4dzenie
niejest zwiqzanez zadnymprogramempomocowym.
Projektrozporz4dzenia
podlegaudostQpnieniu
na srronieBiuletynu lnformacji publicznej
ABW oraz RCL, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnoscilobbingowej
w procesiestanowieniaprawa(Dz- U. Nr 169,poz. 1414,z p62n.zm.yoraz $ I la ust. I uchwa.ly
Nr 49 Rady Ministr6w z dnia 19 rnarca2002 r. Regulaminpracy Rady Ministr6w (M.P. Nr 13,
poz.221,zp62n.zm.\.
Projektrozporz4dzeniajest
zgodnyz prawemUnii Europejskiej.

OCEI\A SKTTKO\4 RIGT LACJI
1. Wskazaniepodmiot6w,na kt6re oddzialujeprojektowan€rozporz4dzenie
Projektowane
rozporz4dzenie
b€dzieoddzialywaina przedsigbiorc6w
dz;alaj4cych
w branzy
zbrojeniowej,bgd4cychodbiorcami uzbrojenia przekazywanego
z terytorium innych paistw
czlonkowskichUnii Europejskiej,w ramachzezwolei generatnychna transferwewnqtrzunijny
wydanychprzezwlaiciwe organytych paristw.Projektowane
rozporz4dzenie
bgdzieoddzialyrvalo
r6wnie2na SzefaAgencjiBezpieczeristwa
Wewn9fznegojakoorganuwla{ciwegodo przyjmowaniai
rozpatrywania
wniosk6wo wydanieSwiadectwa
wiarygodnoiciodbiorcyuzbrojeniaoruzpodleglemu
jednostkiorganizacyjne
Agencji Bezpieczeistwa
Wewngtrznego.
2. Wyniki przeprowadzonych
konsultacjispolecznych
Projekt rozporz4dzeniazostal przekazanydo konsultacji spolecznych(Krajowa lzba
Gospodarcza,Polska Izba Producent6wna Rzecz Obronnoici Kraiu, BusinessCente Club,
NSZZ ,,Solidamo{6",OPZZ,ForumZwi4zk6w Zawodorvych).Nie wplyngly 2adneuwagi.
3. Wpbv regulacji na sektor finans6w publicznych,w tym budiet pafstwa i budiety
jednosteksamorz4duterytorialtr€go
Projektowany
akt prawnynie bgdziernial *,plywu na sektorfinans6wpublicznych,wtym
bud2etpairstwai budzetyj ednostek
samozqduterytorialnego.
Przedmiotowe
rozporz4dzenie
nie uywola skutk6wspolecznych,
a w szczeg6lno6ci
majqcych
wplyw na rynek pracy, konkurencyjnoiigospodarkii przedsiQbiorczoSi,
w tym funkcjonowanie
przedsi€biorstw
orazsytuacj9i rozw6jregionalny.
4. Wpbry regulacjina rynek pracy
projektunie bqdziemialowplywu narynekpracy.
WejSciew zycieprzedmiotowego
5. Wpb'rry regulacji na konkurercyjnosa gospodarki i przedsiebiorczos6,w tym na
funkcjonowanieprzedsiebiorstw
Projektowane rozporz4dzeniekorzystnie wplynie na konkurencyjnoji gospodarki
i przedsigbiorczoSi
zmniejszajqc
obci4zenia
administracyjne
dla krajowychpodmiot6wzajmuj4cych
siFobfotemuzbrojeniem
z kajami czlonkowskimiUnii Europejskiej.
Zmniejszenie
obci4zeripolegai
podmiot6w
posi4dajacych
bgdzie na zniesieniu wobec
Swiadectwowiarygodnosciodbiorcy
obowiqzkuprzedstawiania
zagranicznemu
eksporterowi
certyfikatuimportowegolub podwiadczenia
oiwiadczeniakoicowego uZltkownika, w przypadku,gdy zagranicznyeksporter korzysta z
zezwoleniageneralnego
na transferwewnQtrzunijny
Llzbrojenia,
kt6re wydanejest przezwlagciwy
organpaistwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej.W roku 20ll organkontroli obrotuwydal 150
certyfikat6w importo$rychoraz pojwiadczeir oSwiadczeniakoicowego uZ),tkownika,gdzie
eksporlerem
byl podmiotmajAcysiedzibgw Unii Europejskiej.
6. Wpb'w ra sytuacj€i rozw6j regionalny
Projektowane
rozporz4dzenia
nie bgdziernialowplywuna sltuacjQi rozw6jregionalny.
7. Wskazanieir6del linansowania
Skutki finansowezwi4zanez wejlciem w 2ycie projektowanego
rozporz4dzenia
zostanq
jest Szef Agencji Bezpieczefstwa
sfinansowane
z czgsci bud2etupaistwa, kt6rej dysponentem
Wewngtrznego.

