
DECYZJA RADY 2014/141/WPZiB 

z dnia 14 marca 2014 r. 

zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Liberii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2008/109/WPZiB ( 1 ). 

(2) W dniu 10 grudnia 2013 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ 
przyjęła rezolucję RB ONZ 2128 (2013) dotyczącą 
Liberii odnawiającą środki ograniczające dotyczące 
podróży oraz dotyczące broni, a także zmieniającą 
powiązane wymogi odnośnie do powiadomień. 

(3) Wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB powinno 
w związku z tym zostać zmienione. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 2 wspólnego stanowiska 2008/109/WPZiB wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) innego nie-śmiercionośnego sprzętu wojskowego prze
znaczonego wyłącznie do użytku humanitarnego lub 
ochronnego ani do udzielania pomocy technicznej 
i prowadzenia szkoleń technicznych związanych 
z takim nieśmiercionośnym sprzętem;”. 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rząd Liberii jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialny 
za poinformowanie Komitetu ds. Sankcji z wyprzedzeniem 
o transporcie jakichkolwiek dostaw śmiercionośnego uzbro
jenia i materiałów z nim związanych lub o udzielaniu 
pomocy, doradztwa lub prowadzeniu szkoleń związanych 
z działaniami wojskowymi lub innymi działaniami 
w sektorze bezpieczeństwa na rzecz rządu Liberii, z wyjąt
kiem tych, o których mowa w ust. 1. Istnieje również możli
wość, by państwa członkowskie udzielające pomocy poin
formowały Komitet ds. Sankcji, w porozumieniu z rządem 
Liberii, zgodnie z pkt 2 lit. b) ppkt (ii) i (iii) rezolucji RB 
ONZ 2128 (2013). Jeśli państwo członkowskie zdecyduje się 
powiadomić Komitet ds. Sankcji, powiadomienie takie musi 
zawierać wszelkie istotne informacje, w tym, w stosownych 
przypadkach, o celu i użytkowniku końcowym, specyfika
cjach technicznych i ilości sprzętu, który ma zostać wysłany, 
dostawcy, proponowanej dacie dostawy, środku transportu 
i trasie wysyłek.”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2014 r. 

W imieniu Rady 

M. CHRISOCHOIDIS 
Przewodniczący

PL 15.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/45 

( 1 ) Dz.U. L 38 z 13.2.2008, s. 26.
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