
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 262/2014 

z dnia 14 marca 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających 
w odniesieniu do Liberii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB 
z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających 
wobec Liberii ( 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 (WE) nr 234/2004 ( 2 ) wprowadza 
ogólny zakaz świadczenia doradztwa technicznego, 
pomocy, szkoleń, finansowania i pomocy finansowej 
związanej z działaniami wojskowymi wszelkim osobom, 
podmiotom lub organom na terytorium Liberii. 

(2) W dniu 10 grudnia 2013 r. Rada Bezpieczeństwa Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 
2128 (2013), potwierdzając embargo na broń nałożone 
na mocy ust. 2 rezolucji nr 1521 (2003) i zmienione na 
mocy ust. 1 i 2 rezolucji nr 1683 (2006), na mocy ust. 1 
lit. b) rezolucji nr 1731 (2006), ust. 3, 4, 5 i 6 rezolucji 
nr 1903 (2009) i na mocy ust. 3 rezolucji 1961 (2010), 
oraz zmieniając związane z nimi wymagania dotyczące 
notyfikacji. 

(3) W dniu 14 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 
2014/141/WPZiB ( 3 ) zmieniającą wspólne stanowisko 
2008/109/WPZiB na ten temat. 

(4) Niektóre ze środków przewidzianych we wspólnym 
stanowisku Rady wchodzą w zakres Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej, w związku z czym ich wdro 

żenie wymaga działań regulacyjnych na szczeblu unij
nym, w szczególności aby zagwarantować jednolite 
stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze 
we wszystkich państwach członkowskich. 

(5) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 
234/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 234/2004 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 3 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) pomocy technicznej związanej z nieśmiercionośnym 
sprzętem przeznaczonym wyłącznie do celów humani
tarnych lub ochronnych.”; 

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, które mają 
zamiar dostarczyć rządowi Liberii pomocy związanej 
z wyszczególnionymi w art. 1 działaniami wojskowymi 
lub innymi działaniami odnoszącymi się do sektora bezpie
czeństwa, informują z wyprzedzeniem właściwy organ, 
wskazany na stronach internetowych wymienionych 
w załączniku I, w państwie członkowskim, w którym mają 
one miejsce zamieszkania lub siedzibę. Powiadomienie takie 
zawiera wszelkie istotne informacje, obejmujące w odpowied
nich przypadkach dane o celu, użytkowniku końcowym, 
specyfikacji technicznej i ilości urządzeń, które mają zostać 
wysłane, o dostawcy, proponowanej dacie dostawy, rodzaju 
transportu, oraz trasie przesyłek. Dane państwo członkow
skie natychmiast po otrzymaniu tych informacji, po konsul
tacji z rządem Liberii, powiadamia o tym Komitet ds. 
Sankcji, jeśli rząd Liberii nie przekazał tego powiadomienia 
zgodnie z ust. 2 lit. b) pkt (ii) i (iii) rezolucji Rady Bezpie
czeństwa ONZ nr 2128 (2013).”. 

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 38 z 13.2.2008, s. 26. 
( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. 

dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do 
Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 (Dz.U. 
L 40 z 12.2.2004, s. 1). 

( 3 ) Decyzja Rady 2014/141/WPZiB z dnia 14 marca 2014 r. zmienia
jąca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ogra
niczających skierowanych przeciwko Liberii (zob. s. 45 niniejszego 
Dziennika Urzędowego).



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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2014 r. 

W imieniu Rady 

M. CHRISOCHOIDIS 
Przewodniczący
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