
DECYZJA RADY 2013/184/WPZiB 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie oraz uchylająca 
decyzję 2010/232/WPZiB 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/232/WPZiB w sprawie odnowienia środków ogra
niczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi 
Myanmar ( 1 ). 

(2) Z uwagi na sytuację w Mjanmie/Birmie i w celu zachę
cenia do kontynuowania pozytywnych zmian wszystkie 
środki ograniczające powinny zostać zniesione, z wyjąt
kiem embarga na broń i embarga na sprzęt, który 
mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych. 

(3) Decyzja 2010/232/WPZiB powinna w związku z tym 
zostać uchylona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Zabrania się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub 
wywozu do Mjanmy/Birmy – przez obywateli państw człon
kowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy 
użyciu statków pływających pod ich banderą lub ich statków 
powietrznych – niezależnie od tego, czy operacje te rozpoczęły 
się na terytoriach państw członkowskich, czy też nie – uzbro
jenia i wszelkiego rodzaju zapasów materiałowych z nim zwią
zanych, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu 
wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zamiennych do 
wyżej wymienionego sprzętu, jak również sprzętu, który 
mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych. 

2. Zabrania się: 

a) bezpośredniego lub pośredniego świadczenia pomocy tech
nicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych 
z działaniami wojskowymi oraz z dostawą, produkcją, 
konserwacją i użytkowaniem uzbrojenia i wszelkiego rodzaju 
zapasów materiałowych z nim związanych, w tym broni 
i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, 
sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej 
wymienionego sprzętu, jak również sprzętu, który mógłby 
być wykorzystany do represji wewnętrznych, jakiejkolwiek 
osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi 
w Mjanmie/Birmie lub do użytku na terenie tego państwa; 

b) finansowania lub dostarczania pomocy finansowej związanej 
z działaniami wojskowymi, w tym zwłaszcza dotacji, poży
czek i ubezpieczenia kredytu eksportowego, w odniesieniu 
do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub 

wywozu uzbrojenia i zapasów materiałowych z nim związa
nych, jak również sprzętu, który mógłby zostać wykorzys
tany do represji wewnętrznych, lub w odniesieniu do 
bezpośredniego lub pośredniego świadczenia związanej 
z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych 
usług jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi 
w Mjanmie/Birmie lub do wykorzystania na terenie tego 
państwa; 

c) świadomego i celowego udziału w działaniach, których 
celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których 
mowa w lit. a) lub b). 

Artykuł 2 

1. Art. 1 nie ma zastosowania do: 

a) sprzedaży, dostaw, przekazywania ani wywozu nieśmiercio
nośnego wyposażenia wojskowego lub sprzętu, który 
mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, 
przeznaczonego wyłącznie do zastosowań humanitarnych 
lub ochronnych lub do zastosowania w programach rozwoju 
instytucjonalnego ONZ i UE, ani do zapasów materiałowych 
przeznaczonych do prowadzonych przez UE i ONZ operacji 
zarządzania kryzysowego; 

b) sprzedaży, dostaw, przekazywania ani wywozu sprzętu do 
usuwania niewybuchów i zapasów materiałowych przezna
czonych do użycia podczas operacji usuwania niewybuchów; 

c) finansowania ani dostarczania pomocy finansowej związanej 
z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami; 

d) świadczenia pomocy technicznej związanej z takim sprzętem 
lub takimi programami i operacjami, 

pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia takiego wywozu 
przez odpowiedni właściwy organ. 

2. Art. 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym 
kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, wwożonych 
do Mjanmy/Birmy czasowo przez personel ONZ, UE lub jej 
państw członkowskich, przedstawicieli środków masowego 
przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i organizacji 
działających na rzecz rozwoju oraz personel pomocniczy, i prze
znaczonych wyłącznie do ich użytku osobistego. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do dnia 30 kwietnia 2014 r. 
Jest ona poddawana stałemu przeglądowi. Jeżeli Rada uzna, że 
jej cele nie zostały osiągnięte, jej okres obowiązywania zostaje 
przedłużony lub wprowadza się do niej odpowiednie zmiany. 

Artykuł 4 

Decyzja 2010/232/WPZiB traci moc.
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( 1 ) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 22.



Artykuł 5 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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