
(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/510/WPZiB

z dnia 10 czerwca 2004 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB dotyczące nałożenia na Sudan embarga na broń,
amunicję i sprzęt wojskowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 9 stycznia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stano-
wisko 2004/31/WPZiB (1), nakładające na Sudan
embargo na broń, amunicję i sprzęt wojskowy.

(2) Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w Sudanie i w tamtej-
szym regionie, łącznie z podpisaniem w dniu 8 kwietnia
2004 r. Porozumienia o Zawieszeniu Broni ze względów
humanitarnych, dotyczącego konfliktu w Darfur i
późniejszymi planami zaangażowania Komisji ds. Zawie-
szenia Broni pod przewodnictwem Unii Afrykańskiej, UE
pragnie wesprzeć wysiłki zmierzające w kierunku promo-
wania trwałego pokoju i pojednania w Sudanie.

(3) W związku z powyższym niezbędna jest zmiana wspól-
nego stanowiska 2004/31/WPZiB w celu wprowadzenia
zwolnień z embarga dla Komisji ds. Zawieszenia Broni
pod przewodnictwem Unii Afrykańskiej.

(4) Aby wprowadzić w życie niektóre aspekty niniejszej
zmiany, konieczne jest działanie ze strony Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1 wspólnego stanowiska 2004/31/WPZiB otrzy-
muje brzmienie:

„1. Artykułu 1 nie stosuje się do:

a) sprzedaży, dostarczania, transferu lub wywozu nieśmier-
cionośnego sprzętu wojskowego, przeznaczonego w

całości do użytku humanitarnego lub w celach ochron-
nych, lub na rzecz programów budowy instytucji ONZ,
Unii Afrykańskiej, UE i Wspólnoty, lub materiałów prze-
znaczonych dla UE, operacji zarządzania kryzysami ONZ;

b) sprzedaży, dostarczania, transferu lub wywozu przezna-
czonego do użycia w ramach operacji usuwania min;

c) udostępniania środków finansowych lub pomocy finan-
sowej związanej z tego rodzaju wyposażeniem lub z
operacjami zarządzania kryzysowego prowadzonymi
przez Unię Afrykańską;

d) udostępniania pomocy technicznej związanej z tego
rodzaju wyposażeniem lub z operacjami zarządzania
kryzysowego prowadzonymi przez Unię Afrykańską,
pod warunkiem że wywóz taki został z wyprzedzeniem
zatwierdzony przez właściwy organ odnośnego Państwa
Członkowskiego.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od daty jego
przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 czerwca 2004 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

D. AHERN
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