
DECYZJA RADY 2013/798/WPZiB 

z dnia 23 grudnia 2013 r. 

w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 16 grudnia 2013 r. Rada wyraziła swoje głębokie 
zaniepokojenie sytuacją w Republice Środkowoafrykań
skiej. 

(2) Dnia 5 grudnia 2013 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2127 
(2013) nakładającą na Republikę Środkowoafrykańską 
embargo na handel bronią. 

(3) Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić 
w życie niektóre środki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Sprzedaż, dostawa, transfer lub eksport uzbrojenia i wszel
kich materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, 
pojazdami wojskowymi, sprzętem wojskowym i paramilitarnym 
oraz częściami zapasowymi do wyżej wymienionych, do Repub
liki Środkowoafrykańskiej przez obywateli państw członkow
skich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu 
statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrz
nych, są zakazane bez względu na to, czy pochodzą one z ich 
terytoriów. 

2. Zakazuje się: 

a) zapewniania pomocy technicznej, usług pośrednictwa 
i innych usług – w tym zapewniania uzbrojonego najem
nego personelu wojskowego – związanych z działaniami 
wojskowymi oraz z dostarczaniem, produkcją, konserwacją 
i stosowaniem uzbrojenia i wszelkich materiałów z nim 
związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojsko
wymi, sprzętem wojskowym i paramilitarnym oraz 
częściami zapasowymi do wyżej wymienionych, 
bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej 
lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Republice Środ
kowoafrykańskiej lub do użytku na jej terytorium; 

b) zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanej 
z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, 

pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych, jak 
również ubezpieczeń i reasekuracji, na potrzeby sprzedaży, 
dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i materiałów 
z nim związanych lub na potrzeby zapewniania związanej 
z powyższymi działaniami pomocy technicznej, usług 
pośrednictwa i innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, 
jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub 
organowi w Republice Środkowoafrykańskiej lub do użytku 
na jej terytorium; 

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

Artykuł 2 

1. Art. 1 nie ma zastosowania do: 

a) sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i mate
riałów z nim związanych, przeznaczonych wyłącznie do 
celów wsparcia lub wykorzystania przez misję na rzecz 
konsolidacji pokoju w Afryce Centralnej (MICOPAX), 
międzynarodową misję wsparcia w Republice Środkowoafry
kańskiej pod dowództwem sił afrykańskich (MISCA), biuro 
Narodów Zjednoczonych ds. zintegrowanego budowania 
pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej (BINUCA) i jego 
straż, regionalną grupę zadaniową Unii Afrykańskiej (AU– 
RTF) oraz siły francuskie rozmieszczone w Republice Środ
kowoafrykańskiej; 

b) sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu odzieży ochron
nej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, 
czasowo wywożonych do Republiki Środkowoafrykańskiej 
przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
personel Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli 
środków masowego przekazu, pracowników organizacji 
humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy, 
wyłącznie do osobistego użytku; 

c) sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu broni strzeleckiej 
i lekkiej oraz materiałów z nią związanych, przeznaczonych 
wyłącznie do użytku międzynarodowych patroli zapewniają
cych bezpieczeństwo w obszarze chronionym nad rzeką 
Sangha obejmującym terytoria wchodzące w skład trzech 
państw w celu obrony przed kłusownictwem, przemytem 
kości słoniowej i uzbrojenia oraz innymi działaniami 
sprzecznymi z prawem krajowym Republiki Środkowoafry
kańskiej lub międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi 
tego państwa. 

2. Art. 1 nie ma zastosowania do: 

a) sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu nieśmiercionoś
nego sprzętu wojskowego, przeznaczonego wyłącznie do 
użytku w celach humanitarnych lub ochronnych oraz 
zapewniania związanej z powyższymi działaniami pomocy 
technicznej;
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b) sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia 
i innego związanego z nim sprzętu śmiercionośnego prze
znaczonego dla sił bezpieczeństwa Republiki Środkowoafry
kańskiej wyłącznie do celów wsparcia w Republice Środko
woafrykańskiej procesu reformy sektora bezpieczeństwa lub 
do wykorzystania w tym procesie; 

c) sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i mate
riałów z nim związanych oraz zapewniania związanej 
z powyższymi działaniami pomocy technicznej lub finanso
wej, w tym personelu; 

zgodnie z wcześniejszym zatwierdzeniem przez komitet usta
nowiony na mocy pkt 57 rezolucji RB ONZ nr 2127 (2013). 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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