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(Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i Traktatu EURATOM) 

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1227/2009 

z dnia 15 grudnia 2009 r. 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku 
do Uzbekistanu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1, 

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/734/WPZiB 
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie środków ograniczających 
wobec Uzbekistanu ( 1 ) zmienione i przedłużone wspólnym 
stanowiskiem Rady 2008/843/WPZiB ( 2 ), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji, 

a także mając na uwadze co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 z dnia 
14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograni
czające w stosunku do Uzbekistanu ( 3 ) zakazuje sprze
daży, dostaw, przekazywania lub wywozu do Uzbeki
stanu sprzętu, który mógłby zostać użyty do celów 
represji wewnętrznych oraz przyznawania pewnych 
form finansowania, pomocy finansowej lub pomocy 
technicznej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub 
prawnej, podmiotu lub organu w Uzbekistanie lub do 
użytku w Uzbekistanie. 

(2) W dniu 27 października 2009 r. Rada stwierdziła, że 
środki ograniczające wobec Uzbekistanu, przewidziane 
we wspólnym stanowisku 2007/734/WPZiB zmienionym 
i przedłużonym wspólnym stanowiskiem 
2008/843/WPZiB, nie powinny być przedłużone po 
terminie ich wygaśnięcia w dniu 13 listopada 2009 r. 

(3) Jest zatem stosowne uchylić rozporządzenie (WE) nr 
1859/2005, ze skutkiem od dnia wygaśnięcia środków 
ograniczających określonych we wspólnym stanowisku 
2007/734/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 zostaje niniejszym uchy
lone. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Stosuje się je od dnia 14 listopada 2009 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2009 r. 

W imieniu Rady 

E. ERLANDSSON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 295 z 14.11.2007, s. 34. 
( 2 ) Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 55. 
( 3 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 23.


