projektz dnia03.04.2013
r.
ROZPORZADZENIE
PREASA RADYMINISTRoW
z dnia

2013r.

w sprawiewzoru Swiadectwa
wiarygodnoSci
odbiorcyuzbrojenia
przekazj,ryanego
w ramachzezwolefgeneralnychna transferwewtr4trzunijDy
wydanychprzezwlaSciweorgatryintrychpsistw czlonkowskichUnii Europejskiejrr
Na podstawie art. 21k ust. 2 :ostawyz dnia 29 listopada 2000 r. o oblocie
zza,gtuiic4 towarami, technologiami i uslugami o znaczeni:u stategicznla[ dla
bezpieczefstwapafstw a takzedla utxzt'naniamiqdz5,narodowego
pokoju i bezpieczeristwa
(Dz, U. z 2013r. poz. 194)zarz4dzasiQ,co nastapuje:
S l. Ustala siQ wz6r Swiadectwawiarygodnolci odbiorcy okejlony w zalqczniku do
lozporz4dzerna.
wchodziw zycie po upltaa'ie14 dni od dnia ogloszenia.
$ 2. Rozporzadzenie

Prezer Radv Ministr6w

'Niniejsze rozporz4dzenie
w zakesieswojejregulacjiwdrazadyrek,we parlamenru
Eurcpejskiego
i Rady
2009/43/NEz dnia6 maja2009r. w spmwieuproszczenia
waruni(ownansfer6w.
rroduk6w-zwip?ap!,fl,r AtW
obroonoscia
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(Dz.U. UE L 146z i0 czerwca
2009,srr.t).
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Z.J'l|caik do t ozporT4dteni^
PrezesaRadyMinistr6w z dnia
)
Q)oz.

wzoR
Wewnltrznego
SzefAgencjiBezpieczeistwa
00-993Warszawa,ul. Rakowieckr2a

Swl,urcrwo wln vcooxoScl oDBroRcY
Nr
Na podstawieart. 21e ustarry z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagnicq towararni,
paastwa,a talcZedla
stxalegicznymdla bezpieczeristwa
tecbnologiamii uslugarnio zJlaczeni:d
(Dz.
poz. 194)
pokoju
22013
r.
i
bezpiecze(stwa
U.
utrz''maniamiQdz],narodowego
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posiadawiarygodnos6
w zakresieodbioru uzbrojeda przekazywanego
zezwolerlgeneralnychna trrnsfer wewnqtrzuDijnysydaDychprzezwlasciweorgany
innychpaf stw czlotrkowskicbUnii Europejskiej
wahe jestdo: ......
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Tlo rastrowanez tekstemo tre6ci,,AgencjaBezpieczeristwa

UZASADNIENIE
jest wykonariem upowainieniaustawowegozawartegow alt.
Projekt rozporz4dzenia
towarami,technologiami
2lk ust.2 ustawyz dnia29 listopada2000r. o obrociez zagranic4
i uslugami o ztaczerit strategicznymdla bezpieczenstwapaistwa, a takze dla utrzymania
pokojui bezpieczenstwa
(Dz.U. z2013r. poz.194).
miqdz;'narodowego
Obowiq2ekwydaniaprzedmiotowegorozporz4dzeniawynika z faktu wejscia w zycie
z dniem I lipca2012r. ustawyz dnia25 maja2012r. o zrnianieustawyo obrcciez zagranicq
towarani, technologiamii uslugamio ^raczenin strategicznymdla bezpieczeistwapaistwa,
a takze dla utzymania migd4marodowegopokoju i bezpieczenstwaor^z niekt6rych innych
wdrozeniado
ustaw(Dz. U. poz.707),Lt6razostalaop€cowanaze wzglqduna koniecznoriC
polskiego porzAdku prawnego przepis6w d],rekty\ry Parlamentu Euopejskiego i Rady
2OO9/43/WE
z dnia 6 maja 2009 r. w spra\{ieuproszczeniawarunldw transfer6wprodukt6w
zwiapanych
z obronnoici4we Wsp6lnocie(Dz. U. UE L Nr 146z l0 czerwca2009,str. I )
oraz Wsp6lnegoStanowiskaRady 2008/944/WPZiBz dnia 8 grudnia 2008 r. okreSlaj4cego
wsp6lnezasadykontroliw)wozu technologiiwojskowychi sprzQtu
wojskowego(Dz. U. UE
grudnia
2008r. str.99),moc4kt6rejdo treici ustawyz dnia29 listopada2000
L 335z dnia13
r. o obrocie z zagranic4towarami, technologiamii uslugamio znaczeniustrategicznymdla
pokoju i bezpieczenstwa
bezpieczeistwapanstwa,a takze dla utlzlrnania miqdzynarodowego
przepisait. 21k ust.2.
wprowadzono
wymienionyna wstQpie
Problematyka objQta projeldowarym rozpoEqdzeniem nie byla
regulowanaprzezpzepisy pmwa.

dotychczas

Zgodne z Nt.21k ust. 1 ustawyo obrociez zagratic4towarami,technologiami
paistwa, a takze dla utz,'mania
i uslugami o znaczeniustrategiczn)4ndia bezpieczeirstwa
miQdz',narodowegopokoju i bezpieczenstwaprcjeldowane Swiadectwo wiarygodno6ci
elementyl
odbiorcyzawieranastQpuj4ce
1) oznaczenieorgaru, kt6ry wystawil Swiadectwo;
2) nazwgi adresodbiorcy;
wiarygodnosci
3) poiwiadczenie
odbiorcy;
4) datgwydaniai okreswaznosciSwiadectwa.
Projeld rozporz4dzeniaokresla r6wniez szalQgraficznq i niezbgdneelementyjakie
powinien zawiera6wz6r iwiadectwa wiarygodnoSciodbiorcy.
Projekt przewiduje,Ze rczporz4dzeniewejdzie w zycie po up\.rvie 14 dni od dnia
ogloszenia.
Wydanie niniejszegorczporz4dzen)anie podlegaobowi4zkowi noqfkacji w trybie
przewidzianymw przepisachtozporz4dzewaRady Ministrdw z dnia 23 gmdnia 2002 r. w
sprawiesposobufunkcjonowaniakrajowegosystemunotyfikacji norm i alt6w prawnych@2.
U. Nr 239, poz. 2039 otaz z 2004t. Nt 65, poz. 597).
Rozporz4dzenie
niejest z\ri4zanez zadn)mprogramempomocowym.
Zgodniez aft.5 usta y z dnia 7lipca 2005r. o dzialalnodci
lobbingowejw procesie
stanowieniaptawa(Dz. U. Nr 169, poz. 1414,z p62n.zm.) projekt zostaludostqpniony
w BiuletynieInformacjiPublicznejna shoniepodmiotowejABW. Zgodniez S lla ust. 1
uchwaiyNr 49 RadyMinistr6wz dnia 19 marca2002r. RegulaminpracyRadyMinistrdw
(M.P. Nr 13, poz.22I, z p6in. zm.) projektzostaltez udostQpniony
na stronieintemetowej
Rz4dowego
CenfumLegislacjiw zakladce
Rz4dowyProcesLegislacyjny.
Projektrozporz4dzeniajest
zgodnyz prawemUnii Europejskiej.

OCENA SKUTK6W REGULACJI
1. Wskazaniepodmiot6w,na kt6re oddzialujeprojektowanerozporz4dzerie
?rojektowane rczporzqdzeniebqdzie oddziallvai na przedsiQbiorc6wdzialaj4cych
w brariy zbrojeniowej, bqd4cych odbiorcami uzbrojenia przekazl'wanegoz ter]-torium
na tansfer
innych panstwczlonkowskichUnii Europejskiej,w ramachzezwolei genera.lnych
panstw.
rozporz4dzenie
pzez
wlasciwe
tych
Projel.towane
wydanych
organy
wewn4trzunijny
jako organu
bEdzieoddzialyrvaior6wniez na SzefaAgencji BezpieczenstwaWewnQtrznego
wlasciwego do przyjmowania i rozpatrywania wniosk6w o wydanie jwiadectwa
wiarygodnoSciodbiorcy uzbrojeniaoraz podleglemu jednostki organizacyjneAgencji
WewnQtrznego.
Bezpieczeistwa
konsultacjispolecznych
2, Wyniki przeprowadzonych
Projekt rozporz4dzeniazostal przekazanydo konsultacji spolecznych(Krajowa Izba
Gospodarcz4PolskaIzba Producent6wna RzeczObronno6cilftaju, BusinessCentre Club,
Nie wplynQlyzadneuwagi.
NSZZ,,Solidamosi",
OPZZ,F orumZwia?k6wZawodowych).
3. Wp}}ry regulacjina sektor finans6wpublicznych,w tym budzetpafstwa i budiefy
jednosteksamorz4duterytorialnego
Projektowanyakt prarmy nie bqdzie mial wplywu na sekor frnaDs6wpublicznych,
w Rm budzetpanstwai budzetyjednosteksamozqduter)4orialnego.
Pzedmiotowe rczporzqdzer'ienie wFvola skutk6w spolecznych,a w szczeg6lno6ci
gospodarkii przedsiQbiorczosi,
w tym
mai4cychwply.wna rynek pncy, konkurencyjnosi
oraz s).tuacjgi rozw6j regionahy.
fiu*cjonowanie przedsiQbiorstw
4. Wptlry regulacjina rynek pracy
projektuniebgdziemialowpl1.nrjna rynekpracy.
Wejdciew 2ycieprzedmiotowego
gospodarkii przedsiebiorczosd,
w tym !a
5. Wpb'w regulacji na konkurencyjooSd
funkcjonowanieprzedsipbiorstw
?rojektowane rozporz4dzeniekorzystnie wplynie na konkwencyjnoSi gospodarki
przedsiqbiorczo(i
dla kajowych podmiot6w
i
zmniejszaj4cobci,lzeniaadministracyjne
zajmuj4cych si€ obrotem uzbrojeniem z kajami czlonkowskimi Unii Europejskiej.
Zmniejszenieobciq2ei polegai bQdziena zniesieniuwobec podmiot6w posiadaj4cych
eksporterowi
wiarygodnoSci
odbiorcyobowi4zkuprzedstawiania
zagmnicznemu
Swiadectwo
cefiyfikatu importowego lub podwiadczenia oSwiadczenia koncowego uzltkownika,
w pr4padku, gdy zagranicznyekspofier korzysta z zezwolenia generalnegona transfer
wewn4trzunijny uzbrojenia, k6re wydane :est ptzez wla6ciwy organ paristwa
czlonkowskiegoUnii Europejskiej.w roku 20ll organ kontroli obrotu wydal 150
cert)dkat6w importowych oraz poSwiadczeio5wiadczeniakoncowegouzykoranika, gdzie
w Unii Europej
skiej.
eksporterem
byl podmiotmajqcysiedzibQ
6, Wpt!'w na sytuacjpi rozw6j regionalny
Projektowane rozporz1dzen\anie bQdzie mialo wplywu na s)'tuacjq i rozw6j
regionalny.
7. Wskazanieir6del linansowania
Sku&i finansowe ztiqzane z wejSciem w 2ycie projektowanego rozporzqdzefi,a
jest Szef Agencji
zostan4sflnansowane
z czgici budzetuparistwa,ktdrej dysponentem
Bezpieczenstwa
WeunQtrznego.

? 3 trltu;",i

