
WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/93/WPZiB

z dnia 12 lutego 2007 r.

zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków
ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB (1) dotyczące środków
restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii w celu wdrożenia środków nałożonych na Liberię na
mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1521 (2003).

(2) Dnia 22 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/902/WPZiB (2) przedłużające
stosowanie wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB na okres kolejnych 12 miesięcy, zgodnie
z rezolucją RB ONZ 1579 (2004).

(3) Dnia 23 stycznia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/31/WPZiB (3) przedłużające na
okres kolejnych 12 miesięcy stosowanie środków przewidzianych w art. 1 i 2 wspólnego stanowiska
2004/137/WPZiB i na okres kolejnych sześciu miesięcy środki przewidziane w art. 3 i 4 wspólnego
stanowiska 2004/137/WPZiB, zgodnie z rezolucją RB ONZ 1647 (2005).

(4) Dnia 24 lipca 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/518/WPZiB (4) wprowadzające dalsze
odstępstwa od środków przewidzianych w art. 1 ust. 1 wspólnego stanowiska 2006/31/WPZiB,
zgodnie z rezolucją RB ONZ 1683 (2006), i odnawiające na okres kolejnych sześciu miesięcy środki
przewidziane w art. 3 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB, zgodnie z rezolucją RB ONZ 1689
(2006).

(5) Mając na uwadze rozwój wypadków w Liberii, dnia 20 grudnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ 1731 (2006) odnawiającą na
okres kolejnych 12 miesięcy środki ograniczające dotyczące broni przewidziane w pkt 2 rezolucji
RB ONZ 1521 (2003) i zmienione pkt 1 i 2 rezolucji RB ONZ 1683 (2006) oraz środki ograni-
czające dotyczące podróżowania przewidziane w pkt 4 rezolucji RB ONZ 1521 (2003). Rezolucja RB
ONZ 1731 (2006) wprowadziła także dodatkowe odstępstwo dotyczące nieśmiercionośnego sprzętu
wojskowego wyłącznie do użytku liberyjskiej policji i sił bezpieczeństwa.

(6) Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydowała również w rezolucji RB
ONZ 1731 (2006) o odnowieniu na okres kolejnych sześciu miesięcy środków ograniczających
dotyczących diamentów przewidzianych w pkt 6 rezolucji RB ONZ 1521 (2003).

(7) Okres obowiązywania środków nałożonych wspólnym stanowiskiem 2004/137/WPZiB powinien
zostać zatem przedłużony i zmieniony ze skutkiem od dnia 23 grudnia 2006 r. w celu wprowa-
dzenia w życie rezolucji RB ONZ 1731(2006).
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(1) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35.
(2) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 113.
(3) Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 38.
(4) Dz.U. L 201 z 25.7.2006, str. 36.



(8) Wspólnota musi podjąć działania, aby wdrożyć niektóre z tych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Środki nałożone na mocy art. 1 i 2 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB są stosowane przez okres
kolejnych 12 miesięcy, chyba że Rada postanowi inaczej, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami, które mogą
zostać przyjęte w przyszłości przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Artykuł 2

Środki nałożone na mocy art. 3 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB są stosowane przez okres kolej-
nych sześciu miesięcy, chyba że Rada postanowi inaczej, zgodnie z odpowiednią rezolucją, która może
zostać przyjęta w przyszłości przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Artykuł 3

Prócz odstępstw od stosowania przewidzianych w art. 1 ust. 2 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB
i w art. 1 wspólnego stanowiska 2006/518/WPZiB, środki dotyczące broni nałożone na mocy art. 1 ust. 1
wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB nie mają zastosowania do dostaw nieśmiercionośnego sprzętu
wojskowego innego niż nieśmiercionośna broń i amunicja przeznaczona wyłącznie do użytku członków
policji i sił bezpieczeństwa rządu Liberii, którzy od momentu rozpoczęcia misji ONZ w Liberii
w październiku 2003 r. poddani zostali weryfikacji oraz przeszli szkolenia, jak poinformowano
z wyprzedzeniem komitet ustanowiony na mocy pkt 21 rezolucji RB ONZ 1521 (2003).

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się od dnia 23 grudnia 2006 r. do dnia 22 grudnia 2007 r.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2007 r.

W imieniu Rady
F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący
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