
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 521/2013 

z dnia 6 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do 

Demokratycznej Republiki Konga 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 
2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokra
tycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 
2008/369/WPZiB ( 1 ), przyjętą zgodnie z tytułem V rozdział 2 
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) Rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 
2005 r. ( 2 ) wdraża środki przewidziane w decyzji 
2010/788/WPZiB. Załącznik I do rozporządzenia (WE) 
nr 1183/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne, 
podmioty i organy objęte zamrożeniem funduszy 
i środków gospodarczych zgodnie z tym rozporządze
niem. 

(2) Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2078 (2012) z dnia 
28 listopada 2012 r. zmieniła kryteria wskazywania 
osób i podmiotów, które mają zostać objęte środkami 
ograniczającymi przedstawionymi w pkt 9 i 11 rezolucji 
RB ONZ nr 1807 (2008). 

(3) W dniu 20 grudnia 2012 r. Rada przyjęła decyzję 
2012/811/WPZiB ( 3 ) zmieniającą decyzję 
2010/788/WPZiB zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 
2078 (2012). 

(4) Rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 powinno zostać 
zmienione w celu określenia procedury wprowadzania 
zmian do wykazu znajdującego się w załączniku I do 
tego rozporządzenia. Procedura ta powinna zawierać 
wymóg przekazywania wskazanym osobom fizycznym 
i prawnym, podmiotom lub organom uzasadnienia 
umieszczenia ich w wykazie, tak aby umożliwić im zgło
szenie uwag. W przypadku zgłoszenia uwag lub przed
stawienia istotnych nowych dowodów, Rada powinna 

dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych 
uwag i odpowiednio poinformować daną osobę, podmiot 
lub organ. 

(5) Uprawnienie do wprowadzania zmian do wykazu znaj
dującego się w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
1183/2005 powinno być wykonywane przez Radę, 
w związku ze specyficznym zagrożeniem dla międzyna
rodowego pokoju i bezpieczeństwa w regionie, jakie 
stwarza sytuacja w Demokratycznej Republice Konga, 
oraz w celu zapewnienia spójności z procesem zmian 
załącznika do decyzji 2010/788/WPZiB. 

(6) Środki te wchodzą w zakres stosowania Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdrożenia 
niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, 
mające w szczególności zapewnić jednolite stosowanie 
tych środków przez podmioty gospodarcze we wszyst
kich państwach członkowskich. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1183/2005, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1183/2005 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

1. Załącznik I obejmuje osoby fizyczne lub prawne, 
podmioty lub organy wskazane przez Komitet Sankcji lub 
Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
jako: 

a) osoby lub podmioty naruszające embargo na broń i zwią
zane z tym środki, określone w art. 1 decyzji 
2010/788/WPZiB oraz w art. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 889/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. wprowadzają
cego niektóre środki ograniczające w odniesieniu do 
Demokratycznej Republiki Konga (*),
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( 1 ) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30. 
( 2 ) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 50.



b) przywódcy polityczni i wojskowi zagranicznych ugru
powań zbrojnych działających w Demokratycznej Repub
lice Konga (DRK), utrudniający rozbrojenie i dobrowolną 
repatriację lub przesiedlenie uczestników walk, którzy 
należeli do tych ugrupowań, 

c) przywódcy polityczni i wojskowi milicji kongijskich 
otrzymujący wsparcie spoza DRK, utrudniający ich 
członkom rozbrojenie, demobilizację i reintegrację, 

d) działający w DRK przywódcy polityczni i wojskowi, 
którzy rekrutują lub wykorzystują dzieci w konfliktach 
zbrojnych, naruszając mające zastosowanie przepisy 
prawa międzynarodowego, 

e) działające w DRK osoby lub podmioty, które dopuszczają 
się poważnych naruszeń wiążących się z działaniami skie
rowanymi przeciwko dzieciom lub kobietom w konflik
tach zbrojnych, w tym zabijania i okaleczania, przemocy 
seksualnej, uprowadzania i przymusowych wysiedleń, 

f) osoby lub podmioty utrudniające dostęp do pomocy 
humanitarnej lub dystrybucję tej pomocy we wschodniej 
części DRK, 

g) osoby lub podmioty nielegalnie wspierające – poprzez 
nielegalny handel zasobami naturalnymi, w tym złotem 
– ugrupowania zbrojne we wschodniej części DRK, 

h) osoby lub podmioty działające w imieniu lub pod 
kierownictwem wskazanej osoby lub podmiotu będącego 
w posiadaniu wskazanej osoby lub kontrolowanego przez 
nią, 

i) osoby lub podmioty, które planują lub finansują ataki na 
pracowników pokojowej misji stabilizacyjnej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUSCO) lub które 
uczestniczą w takich atakach. 

2. W załączniku I przedstawione jest uzasadnienie 
umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, 
podmiotów lub organów, przekazane przez Radę Bezpie
czeństwa ONZ lub przez Komitet Sankcji. 

3. W załączniku I podaje się również, jeśli są dostępne, 
informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób 
fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, przeka
zane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Komitet 
Sankcji. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, takie informacje 

mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, 
datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu 
i dokumentu tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także 
stanowisko lub zawód. Jeśli chodzi o osoby prawne, 
podmioty I organy, takie informacje mogą obejmować 
nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce 
prowadzenia działalności. W załączniku I umieszczana jest 
także data wskazania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub 
przez Komitet Sankcji. 
___________ 
(*) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 1.” 

2) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 9 

1. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa ONZ lub 
Komitet Sankcji wskazują osobę fizyczną lub prawną, 
podmiot lub organ, Rada dodaje taką osobę fizyczną lub 
prawną, podmiot lub organ do wykazu w załączniku I. 

2. Rada powiadamia o swojej decyzji, wraz z uzasadnie
niem umieszczenia w wykazie, daną osobę fizyczną lub 
prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, 
bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opub
likowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej 
lub prawnej, podmiotowi lub organowi zgłoszenie uwag. 

3. W przypadku zgłoszenia uwag lub przedstawienia 
istotnych nowych dowodów, Rada dokonuje przeglądu 
swojej decyzji i informuje o tym odpowiednio daną osobę 
fizyczną lub prawną, podmiot lub organ. 

4. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa ONZ lub 
Komitet Sankcji podejmie decyzję o usunięciu z wykazu 
osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, lub 
o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub 
prawnej, podmiotu lub organu zamieszczonych w wykazie, 
Rada wprowadza odpowiednie zmiany w załączniku I. 

5. Komisja jest upoważniona do wprowadzania zmian do 
załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez 
państwa członkowskie.”. 

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 Luksemburgu dnia 6 czerwca 2013 r. 

W imieniu Rady 

A. SHATTER 
Przewodniczący
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