
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 432/2013 

z dnia 13 maja 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 356/2010 wprowadzające określone szczególne środki 
ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 

w związku z sytuacją w Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2010/231/WPZiB z dnia 
26 kwietnia 2010 r. dotyczącą środków ograniczających 
wobec Somalii ( 1 ), 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 ( 2 ) nakłada 
środki ograniczające wobec osób, podmiotów i organów 
wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych nr 1844 (2008). 

(2) W dniu 6 marca 2013 r. Rada Bezpieczeństwa Organi
zacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2093 
(2013) aktualizującą kryteria wyznaczania stosowane 
przez Komitet Sankcji przy Radzie Bezpieczeństwa usta
nowiony na podstawie rezolucji nr 751 (1992) doty
czącej Somalii. 

(3) W dniu 25 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 
2013/201/WPZiB ( 3 ), która zmienia decyzję 
2010/231/WPZiB i wprowadza aktualizacje wynikające 
z rezolucji RB ONZ nr 2093 (2013). 

(4) Środek ten wchodzi w zakres Traktatu, zatem do jego 
wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych 
na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia 
jednolitego stosowania tego środka przez podmioty 
gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 356/2010, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 otrzymuje 
brzmienie: 

„3. Załącznik I obejmuje osoby fizyczne lub prawne, 
podmioty lub organy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa 
lub przez Komitet Sankcji jako: 

a) zaangażowane w działania zagrażające pokojowi, bezpie
czeństwu lub stabilności Somalii lub wspierające takie 
działania, w tym akty zagrażające pokojowi i procesowi 
pojednania w Somalii, czy też zagrażające użyciem siły 
wobec federalnego rządu Somalii lub misji Unii Afrykań
skiej w Somalii (AMISOM); 

b) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które 
naruszyły embargo na broń lub zakaz dostarczania zwią
zanej z tym pomocy, lub restrykcje dotyczące odsprze
daży i transferu broni, określone w pkt 34 rezolucji RB 
ONZ nr 2093 (2013); 

c) utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do 
Somalii lub dostęp do niej lub jej dystrybucję w Somalii; 

d) będące przywódcami politycznymi lub wojskowymi 
werbującymi lub wykorzystującymi dzieci w konfliktach 
zbrojnych w Somalii, z pogwałceniem obowiązującego 
prawa międzynarodowego; 

e) odpowiedzialne za naruszenia obowiązującego prawa 
międzynarodowego w Somalii popełnione wobec ludności 
cywilnej, w tym kobiet i dzieci w sytuacjach konfliktu 
zbrojnego, obejmujące zabójstwa i okaleczanie, przemoc 
seksualną i przemoc uwarunkowaną płcią, ataki na szkoły 
i szpitale oraz porwania i przymusowe przesiedlenia.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17. 
( 2 ) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 116 z 26.4.2013, s. 10.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2013 r. 

W imieniu Rady 

E. GILMORE 
Przewodniczący
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