
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2013/109/WPZiB 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2012/739/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko 
Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 29 listopada 2012 r. Rada przyjęła decyzję 
2012/739/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Syrii ( 1 ). 

(2) Na podstawie przeglądu decyzji 2012/739/WPZiB Rada 
stwierdziła, że stosowanie środków ograniczających 
powinno zostać przedłużone do dnia 1 czerwca 2013 r. 

(3) Ponadto należy dokonać zmian w środkach dotyczących 
embarga na broń, aby umożliwić dostawy nieśmiercio
nośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego do 
ochrony ludności cywilnej lub dla Syryjskiej Narodowej 
Koalicji Sił Opozycyjnych i Rewolucyjnych, którą Unia 
uznaje za prawowitego przedstawiciela obywateli Syrii, 
oraz dostawy dla tej koalicji pojazdów niebojowych, 
które zostały wyprodukowane lub wyposażone w mate
riały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami balis
tycznymi, a także świadczenie jej pomocy technicznej 
przeznaczonej dla ochrony ludności cywilnej. 

(4) Wdrożenie niektórych środków wymaga dalszych działań 
Unii. 

(5) W związku z tym decyzja 2012/739/WPZiB powinna 
zostać zmieniona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2012/739/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 3 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) lit. b) i c) otrzymują następujące brzmienie: 

„b) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego lub sprzętu, 
który mógłby być wykorzystany do stosowania 
wewnętrznych represji, przeznaczonego do użytku 
humanitarnego lub ochronnego lub do ochrony 

ludności cywilnej, lub dla programów rozwoju insty
tucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) lub Unii Europejskiej lub w ramach prowadzo
nych przez Unię Europejską i ONZ operacji zarzą
dzania kryzysowego, lub dla Syryjskiej Narodowej 
Koalicji Sił Opozycyjnych i Rewolucyjnych z przezna
czeniem dla ochrony ludności cywilnej; 

c) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu 
pojazdów niebojowych, które zostały wyproduko
wane lub wyposażone w materiały w celu zapew
nienia ochrony przed pociskami balistycznymi 
i które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania 
w Syrii do celów ochrony personelu Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich lub dla Syryjskiej Naro
dowej Koalicji Sił Opozycyjnych i Rewolucyjnych 
z przeznaczeniem dla ochrony ludności cywilnej;”; 

b) dodaje się następującą literę: 

„f) dostarczania pomocy technicznej, usług pośrednictwa 
i innych usług na rzecz Syryjskiej Narodowej Koalicji 
Sił Opozycyjnych i Rewolucyjnych do wykorzystania 
z przeznaczeniem dla ochrony ludności cywilnej;”; 

2) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 31 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 czerwca 2013 r. Jest 
ona przedmiotem stałej weryfikacji. Jest odnawiana lub 
zmieniana, w stosownych przypadkach, jeżeli Rada uzna, 
że cele niniejszej decyzji nie zostały osiągnięte”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2013 r. 

W imieniu Rady 

J. BURTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 330 z 30.11.2012, s. 21.
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