
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1215/2011 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 131/2004 dotyczącego niektórych środków 
ograniczających w odniesieniu do Sudanu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2011/423/WPZiB z dnia 18 lipca 
2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych prze
ciwko Sudanowi i Sudanowi Południowemu i uchylającą 
wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB ( 1 ), przyjętą zgodnie 
z rozdziałem 2 tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 30 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2005/411/WPZiB ( 2 ) w sprawie środków ograni
czających wobec Sudanu. 

(2) W dniu 18 lipca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/423/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Sudanowi i Sudanowi Południo
wemu i uchylającą wspólne stanowisko 
2005/411/WPZiB. Decyzja 2011/423/WPZiB zmieniła 
zakres środków ograniczających nałożonych przez uchy
lone wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB. 

(3) W związku z powyższym rozporządzenie Rady (WE) nr 
131/2004 ( 3 ) powinno zostać odpowiednio zmienione. 

(4) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia
nych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść 
w życie natychmiast po jego publikacji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 131/2004 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 z dnia 26 stycznia 
2004 r. nakładające niektóre środki ograniczające 
w odniesieniu do Sudanu i Sudanu Południowego.”; 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Zabronione jest: 

a) udzielanie, sprzedaż, dostawa lub przekazywanie pomocy 
technicznej związanej z działaniami wojskowymi oraz 
z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i użyciem 
broni i odnośnego materiału wszelkich typów, w tym 
broni i amunicji, pojazdów wojskowych i wyposażenia, 
sprzętu paramilitarnego oraz części zamiennych do nich, 
bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, 
podmiotowi lub organowi w Sudanie lub w Sudanie 
Południowym lub do użycia w Sudanie lub w Sudanie 
Południowym; 

b) zapewnianie finansowania lub pomocy finansowej 
związanej z działaniami wojskowymi, dotyczącej 
w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń 
kredytów eksportowych, na jakąkolwiek sprzedaż, 
dostawy, przekazywanie lub wywóz broni i odnośnego 
materiału, lub na jakiekolwiek dotacje, sprzedaż, dostawę 
lub przekazywanie odnośnej pomocy technicznej bezpo 
średnio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, podmiotowi 
lub organowi w Sudanie lub w Sudanie Południowym lub 
do użycia w Sudanie lub w Sudanie Południowym.”; 

3) w art. 4 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„e) wspieraniem procesu reformy sektora bezpieczeństwa 
w Sudanie Południowym.”;
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( 1 ) Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 20. 
( 2 ) Dz.U. L 139 z 2.6.2005, s. 25. 
( 3 ) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 1.



4) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Art. 2 i 3 nie stosuje się do odzieży ochronnej, w 
tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, 
czasowo wywożonych do Sudanu lub Sudanu Południowego 
przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
personel Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, 

przedstawicieli środków masowego przekazu oraz pracow
ników organizacji humanitarnych i organizacji działających 
na rzecz rozwoju oraz personel pomocniczy, wyłącznie na 
ich własny użytek.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 listopada 2011 r. 

W imieniu Rady 

W. PAWLAK 
Przewodniczący
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