
DECYZJA RADY 2014/74/WPZiB 

z dnia 10 lutego 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko 
Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 
2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych prze
ciwko Syrii ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 
2013/255/WPZiB. 

(2) W decyzji 2013/255/WPZiB należy wprowadzić wyjątek 
od zamrażania aktywów, by umożliwić zwolnienie 
środków finansowych i zasobów gospodarczych Central
nego Banku Syrii oraz syryjskich pomiotów państwo
wych w celu dokonania płatności w imieniu Syryjskiej 
Republiki Arabskiej na rzecz Organizacji ds. Zakazu 
Broni Chemicznej (OPCW) w związku z działaniami 
w ramach misji OPCW mającej na celu weryfikację 
oraz zniszczenie syryjskiej broni chemicznej, w szczegól
ności na rzecz specjalnego funduszu powierniczego doty
czącego Syrii w ramach OPCW na działania związane 
z całkowitym zniszczeniem syryjskiej broni chemicznej 
poza terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej. 

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

(4) Decyzję 2013/255/WPZiB należy odpowiednio zmienić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 28 ust. 3 decyzji 2013/255/WPZiB dodaje się literę 
w brzmieniu: 

„h) przeznaczone dla Centralnego Banku Syrii lub syryjskich 
podmiotów państwowych wymienionych w załącznikach 
I oraz II w celu dokonania płatności w imieniu Syryjskiej 
Republiki Arabskiej w związku z działaniami w ramach 
misji OPCW mającej na celu weryfikację oraz zniszczenie 
syryjskiej broni chemicznej, w szczególności na rzecz 
specjalnego funduszu powierniczego dotyczącego Syrii 
w ramach OPCW na działania związane z całkowitym 
zniszczeniem syryjskiej broni chemicznej poza terytorium 
Syryjskiej Republiki Arabskiej.”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2014 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
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