
DECYZJA RADY 2011/412/WPZiB 

z dnia 12 lipca 2011 r. 

zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających 
wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 29 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości 
Słoniowej ( 1 ). 

(2) W dniu 28 kwietnia 2011 r. Rada Bezpieczeństwa Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB 
ONZ nr 1980 (2011), odnawiającą do dnia 
30 kwietnia 2012 r. obowiązywanie środków nałożo
nych na Wybrzeże Kości Słoniowej rezolucją RB ONZ 
nr 1572 (2004), pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 1946 
(2010) i pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1975 (2011), 
zmieniając środki ograniczające dotyczące broni. 

(3) Ponad wyłączenia dotyczące embarga na przywóz broni 
określone w rezolucji RB ONZ nr 1980 (2011) należy 
zmienić środki ograniczające w celu wykluczenia innego 
sprzętu autonomicznie włączonego przez Unię. 

(4) Do decyzji 2010/656/WPZiB należy w związku z tym 
wprowadzić odpowiednie zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 2 decyzji 2010/656/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu uzbro
jenia i sprzętu pokrewnego oraz szkoleń technicznych 
i pomocy technicznej mających jedynie wspierać 
krajowy proces reformy sektora bezpieczeństwa, 
zgodnie z formalnym wnioskiem rządu Wybrzeża 
Kości Słoniowej i zgodnie z tym, co wcześniej zatwier
dził Komitet Sankcji;”; 

2) dodaje się literę w brzmieniu: 

„g) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu 
sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji 
wewnętrznych i który jest przeznaczony jedynie do 
wspierania krajowego procesu reformy sektora bezpie
czeństwa, a także do zapewniania finansowania, 
pomocy finansowej lub pomocy technicznej i szkoleń 
związanych z takim sprzętem.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2011 r. 

W imieniu Rady 

J. VINCENT-ROSTOWSKI 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 285 z 30.10.2010, s. 28.


