projelaz dnia24.06.2013
r.
ROZPORZADZENIE ,
PREZESARADYMINISTROW
z dnia

2013t.

w sprawiewzoru swiadectwawiarygodnosciodbiorcyuzbrojenia
przekazywanego
w ramachzezwolerigeneralnychna transfer wewn4trzutrijol _
rTdanych przezwlaiciwe organy innych paristwczlonkowskichUnii Europejskiej'l
Na podstawieart. 2lk ust. 2 lstary z dnia 29 listopada2000 r. o obrocie
z zagturicl towarami, technoiogiami i uslugami o znaczen\) strategiczn)'rn dla
pokoju i bezpieczenstwa
bezpieczeiistwaparistwa,a takze dta utrzj'nania miQdz),naxodowego
(Dz.U.22013 r.poz. 194)zarzedzasiQ,co nastQpuje:
$ 1, Ustala siQ wz6r Swiadectwawiarygodno6ci odbiorcy oke6lony w zal4czniku do
rczporz4dzenia.
wchodzi w Zyciepo uply'vrie14 dni od dnia ogloszenia.
$ 2. Rozporz4dzenie

PrezesRadv Ministr6w

'r

Przepisy niniejszego rczporz4dzeti^ wdra2aj4postanowieniad\,r€ktywy Parlam€nruEuropejskiegoi Ra4,
2009/43/WI z dnia 6 maja 2009 r. w spra ie uproszczeniawarunk6w tiansfer6w produktdw zwiAzanychz
(Dz. U. UE L 146z I0 czeruca2009,str. I ).
we Wsp6lnocie
obronnosciq

Zal4c^rik do rc zpotzdzeria
PrezesaRadyMinistr6w z dnia
(poz.
)

WZOR
SzefAgencji BezpieczeristwaWewn€trznego
00-993Warszawa,ul. Rakowiecka2a
SWIADECTWO WIARYGODNOSCI ODBIORCY

Nr
Na podstawie
art.2le w zwi4zkuz art.21hust. I usta\ryz dnia29 iistopada2000r. o obrccie
z zagrwic4 towarami, tecbnoiogiarni i uslugami o znaczeniu strategicatlan dla
bezpieczeistwapanstwa,a takze dla utrzlmania mipdzy'narodowego
pokoju i bezpieczenstwa
(Dz.U.22013r. poz.794)
SzefAgencji Be4rieczeristwaWewnQtrznego
poswiadcz4ze:

(nun.r KRSp@dsiQbrorcy)

(nmer REGONpz.ds(b'orcy)

posiadawiarygodnosdw zakresieodbioru nastepuj4cychrodzaj6wuzbrojenia
przekaz]'wanegow ramach zezwolerigeueralnych na transfer wewn4trzunijr|y
wydanychprzezwla3ciweorgenyinnych paistw czlonkowskichUnii Europejskiej:

Swiadectwo
wahe jest do:

mp.
(Sz€fAeencji Bdpie@nstwa $eMemneeo
albo upowazoionapzez nieeoosoba)

ODiswzoru:
Wymiary: format 44
Druk na papierzeoffsetowymw kolorzejasnoszarym
Tekstkoloru czarnego
Tlo rastrowanez tekstemo tresci,,AgencjaBezpieczeristwa
Wewnptrztrego',

UZASADNIENIE
Projekt rozporzqdzeniajest wykonaniem upowaz.nienia
ustawowegozawanegow art.
21k ust.2 ustawyz dnia 29 listopada2000r. o obrociez zagianicqtowarami,technologiami
i uslugami o znaczeniustrategicznymdla bezpieczenstwapaiistwa, a takze dia ut ry.^i^
miQdzlaErodowego
pokojui bezpieczeirsrwa
(Dz.\J. z 2013t. poz.1941.
Obowi4zekrl,dania przedmiotowegorozporz4dzeniawltnika z faktu wejscia w zycie
z dniem 1 lipca2012r. ustaw].z dnia25 maja2}l2 r. o zmia e ustawyo obrociez zagranic4
towarami.technologiamii uslugamio znaczeniustrategiczn),m
dla bezpieczenstwa
pinstwa.
a takzedla utzymania migdzvnarodowego
pokoju i bezpieczenstwa
orazniek6rycir innych
ustaw(Dz. U. poz.707),l16razostalaopmcowanaze wzgiQduna koniecznosiwdrozeniado
prawnegoprzepis6wdyrektywl, partamentuEuopejskiego i Rad].
ryl*1:gg-"q-3tu
2009/43lWEz dn\a6 maja 2009r. w sprawie uproszczeniawanmk6w tranifer6w produkt6w
zwiqgfc! z obronno6ci4
we Wsp6lnocie(Dz. U. UE L Nr 146z 10 czerwca2009,str. l)
orazWsp6lnegoStanowiska
Rad],20()81944/WpZiB
z dnia 8 grudnia2008r. oi<re6laj4cego
wspolnezasadykontoli wlnvoz]ltechnologiiwojskowychi sprzqnwojskowego
iOz. U. Ue
L 335z dnia13 grudnia2008r. srr.99),moc4kt6rejdo tesci ustawyz dnia29 iistopada2000
r. o obrocie z zagranic4towarami-technologiami i usfugamio znaczeniustrategicznymdla
bezpieczenstwa
paistwa. a talse dla utrzlmania mipdzlnarodowegopokoju i bezpieczenstwa
wprowadzono
w)mienionyna wstgpiepzepis art.21k ust.2.
Problematyka objQta p.ojektowanym rozporz4dzeniemnie byia dot_ychczas
.
regulowanapzez pzeplsy prawa.
Zgodde z axt. 21k ust. 1 ustaw] o obrociez zagranic4towarami,technologiami
i uslugami o znaczerdustrategicznlmdla bezpieczenstwapaistwa, a takze dla uEzlrnania
migdzlmarodowegopokoju i bezpieczeristwaprojektowane Swiadectwo wiarygodnosci
odbiorcyzawieranastqpuj4ceelementy:
1) omaczenieorganu,kt6ry wystawiiSwiadectwo;
2) nazwgi adresodbiorcl,;
3) poSwiadczenie
wiarygodno6ci
odbiorcy;
4) datAwydaniai okes waznosciSwiadectwa.
Projekt rozporz4dzeniaokreSlatdwniez szate graf\cznati niezbgdneelementyjakie
powinienzawieraiwz6r Swiadecma
wiarygodno3ci
odbiorcy.
Projekt przewiduje. ze rczporzalzerie wejdzie w zycie w ciqgu 14 dni od dnia
.
ogloszenla.
Wydanie niniejszego rozporz4dzentanie podlega obowiqzkowi not-yfikacji w trybie
przewidzianyrnw pzepisach rozpotz4dzeniaRady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r.
u' sprawie sposobufunkcionowaniakajowego systemunotyfikacji norm i akt6u, prawnych
(Dz.U. Nr 239,poz.2039oraz22004r.Nr 65,poZ.597).
Rozporzqdzenie
nieje st zwiqzaie z zadrt\qnprogramempomocowym.
Zgodrriez ar:,.j ustawl' z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnojci lobbingowel q, procesle
stanowrenia
prawa (Dz. U. Nr 169.poz. 1414. z p6Ln. zm) projekt zostatudostqpnionl,.
w Biuielvrie lnfomacii Publicznej
. Zgodnlez 6 lla ust. I uchwal-v
Nr 49 RadyMinish6u,
zdnra19maxca2002r.Regulaminprac),Rad"vMinistr6\,\,(M.p.N|\3,poz.22l.zpoz.^r\.)
prqelil zostai tez udostQpnion)'nastonie imemetowejRzalowegoCentrum Legislacji
rl,zakladceRzaJiow),
ProcesLegisiacyjn\.
jest zgodrl),z prawemUnii Euopejskiej.
Projektrozporzadzenia

OCENA SKUTK6W REGULACJI
l. Wskazaniepodmiot6w,ha kt6re oddzialujeprojektowatrerozporz4dzenie
Projektowanerozporzalzeniebqdzie oddzialywaina przedsipbiorc6w
dzialaj4cych
w bmnzy zbrojeniowej, bEdapychodbiorcami uzbrojenia pizekazlwanego z teMorium
innychpaistw czlonkowskicb
Unii Eruopejskiej,w ramachzezwoleigenera-inych
na ransfer
wewn4trzuniinywydanychprzezwlaSciweorgany lych panst\,. projekiowanerozporzqdzenie
bgdzie oddziatyrvalor6\rniez na Szefa Agencii BezpieczenstwaiVewnEtrznegojako organ
wiasciw) do_przyimowania
i rozparrywania
\rniosk6$o \rydanie6wiadectwa
wiarygodnorici
odbiorcl' uzbrojeniaoraz podleglemu jednostki organizacyjneAgencji Bezpieczenstra,,a
Wewngtrznego.
2. Wyniki przepron'adzonych
konsulta€jispol€cznych
^
.Projekt_rglorzqdze a zostalprzekazanydo konsulracji spolecznych(Krajowa Izba
Gospodarcza,
PolskaIzba Producent6w
na RzeczObronno{ciKraju, BusinessCente Club.
N SZZ ,,Solidamosi",OPZZ.Forun Zwia?kowZawodowych).
Nie wplynQlyzadneuwagi .
3. Wplyr regulacjina sektorfinans6w publicznych,w t-vmbudiet pafstwa i budZety
jednosteksamorz4duterytorialnego
Projektowan)'
akt prawnynie bqdziemial upiywu na sektorfinansou,publicznl,ch,
w t),m budzetpanstwai budzetyj ednosteksamorzaduterltorialnego.
Przedmiotowerozporz4dzerienie wyr'r'ola skutk6u, spolecznych.a w szczeg6lno6ci
maj4cych wpl1.* na rynek pracy, konkurencyjno(i gospodarkii priedsipbiorczosc.w
tym
'
iiDkcjonowanieprzedsigbiorstw
orazsltuacjqi rozw6jregionalny.
4. Wpl]'\tr regulacjina rynek pracy
WejScieu Zycieprzedmiotowego
pro.jektude bQdzie
mialowpl].ra.u
trarynekpracy.
5. Wplyw regulacji na korkurencyjnosd gospodarkii przedsitbiorczos6,w tym
Da
funkcjonorr'anieprzedsiebiorstw
Projektowane rozporz4dze[rekorzystnie \apb/nie na konkurencvjnoSi gospodarki
.
i przedsigbiorczo3izmniejszaj4cobciqzeniaadministracyjne
dla krajow-vch
podmiot6u,
-Unii
sig
obrotem
uzbrojeniem
z kajami czlonkowskimi
Europejskiej.
lalrnltacfch
Zmniejszenieobci4zei poiegai bEdziena zniesieniuwobec podmiot6u,poslada14cych
tiwiadectwowiarygodnosci
odbiorcyobowi4zkuprzedstawiania
zagranicznemu
eKsponerowl
certyfrkatu importowego lub podwiadczenia oSwiadczenia k"on"owego uzltkownika,
w przypadku' gdy zagraniczry eksporier korzysta z zezw-oreriag".r".uL"go na ransrer
wewn4trzuntny uzbroienia, ktore wldane jest przez wla3iiuy organ panstwa
czlonkowskiegoUnii Europejskiej.W roku 2011 organ kontroli obrotu wydal
150
certyfikat6w.imponowych
orazposwiadczen
oSwiadczenia
koncowegouzltkownka, gdzie
eksporterem
byl podmiotmaj4cysiedzibQ
w Unii Europeiskiej.
6. Wp\l., na sytuacjgi rozw6j regionaln5,
Projekowane tozporzalzein nie bpdzie mialo wpll.nu na sltuacj€ i rozw6j
regionalny.
?. \\ skazanie2rridelfinansowania
Skutki finansowezwiq?anez wejsciemw Zycie projektowanego .rozporzalzenia
zostan4 sfuansowane z czQscibudZetu panslwa. kdrej dysponentem
jest Szef Agencji
Bezpieczenstwa
Wewngtznego.

