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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2012 r., GMS-WP-173-56112

upzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projeWu

ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicq towarami, technologiami

i usfugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a

także dla utrzymania międrynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz

o zmianie niektórych innych ustaw.

Z poważaniem
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1 
 

 
 

 Warszawa, dnia   22   marca  2012 r. 
SĄD NAJWYŻSZY 

BIURO  STUDIÓW  I  ANALIZ 
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 

 
 
BSA V- 021- 74/12 
 
 
 
 
 

UWAGI 
 

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą 

towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju 

i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

 
 

 Projekt uwzględnia zmianę prawa Unii Europejskiej wynikającą z wejścia w 

życie rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego 

wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w 

odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z 

29.05.2009 r., s. 1), które zastąpiło powoływane dotąd w zmienianej ustawie 

rozporządzenie Rady (WE) z dnia nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. 

ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii 

podwójnego zastosowania (Dz. Urz. WE L 159 z 30.06.2000 r., s. 1). Należy zwrócić 

uwagę, że rozporządzenie nr 428/2009 zostało zmienione rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. (Dz. 

Urz. L 326 z 8.12.2011 r., s. 26), a polska wersja językowa została dwukrotnie 

sprostowana (Dz. Urz. L 224 z 27.8.2009 r., s. 21 i Dz. Urz. L 157 z 24.06.2010 r., s. 

18). Rozporządzenie nr 428/2009 weszło w życie dnia 27 sierpnia 2009 r., a jego 

zmiana wprowadzona rozporządzeniem nr 1232/2011 - dnia 7 stycznia 2012 r. 

Uchwalenie zmian ustawy w związku z koniecznością wykonania postanowień 

rozporządzenia jest pilne m.in. z uwagi na to, że zgodnie z jego postanowieniami 
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środki podjęte przez państwa członkowskie przy jego wykonywaniu powinny być 

publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Opublikowana ostatnio nota 

informacyjna zawierająca przegląd tych środków (Dz. Urz. UE C 67 z 6.03.2012 r., s. 

1) zalicza Polskę do państw, które nie podjęły żadnych środków.     

 Projekt ma ponadto na celu wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków 

transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. L 146 z 

10.06.2009 r., s. 1). Termin transpozycji dyrektywy 2009/43/WE upłynął dnia 30 

czerwca 2011 r., a przepisy krajowe ją implementujące mają być stosowane przez 

państwa członkowskie już od dnia 30 czerwca 2012 r. Należy dodać, że Komisja 

wydała dyrektywę 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniającą dyrektywę 

2009/43 w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (Dz. Urz. UE 

L 308 z 24.11.2010 r., s. 11). Zmiana ta polegała na zaktualizowaniu załącznika do 

dyrektywy 2009/43/WE. Terminy dotyczące transpozycji dyrektywy 2010/80/UE 

pokrywają się z terminami odnoszącymi się do dyrektywy 2009/43/WE. Ponadto w 

dniu 11 stycznia 2011 r. Komisja wydała zalecenie w sprawie certyfikacji 

przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy 2009/43/WE w sprawie 

uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we 

Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 11 z 15.01.2011 r., s. 62). 

W uzasadnieniu brak informacji, czy przedłożone do zaopiniowania projekty 

uwzględniają wskazane powyżej zmiany rozporządzenia nr 428/2009 i dyrektywy 

2009/43/WE. 

 

 

 


