
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 270/2014 

z dnia 17 marca 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające 
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 oraz uchylenia wspólnego stanowiska 
2008/369/WPZiB ( 1 ), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji 
Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 ( 2 ) wprowa
dziło środki ograniczające w odniesieniu do Demokra
tycznej Republiki Konga (DR Konga) zgodne ze 
wspólnym stanowiskiem Rady 2005/440/WPZiB ( 3 ) 
i rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1596 (2005) z dnia 
18 kwietnia 2005 r. oraz kolejnymi odnośnymi rezolu
cjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 
Wspólne stanowisko Rady 2008/369/WPZiB ( 4 ) uchyliło 
wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB. Decyzja Rady 
2010/788/WPZiB uchyliła wspólne stanowisko 
2008/369/WPZiB. 

(2) W drodze rezolucji nr 2136 (2014) z dnia 30 stycznia 
2014 r. RB ONZ podjęła decyzję o dodatkowym odstęp
stwie od embarga na broń. 

(3) Wyżej wymieniony środek wchodzi w zakres stosowania 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do 
nadania mu skuteczności niezbędne są działania regula
cyjne na szczeblu unijnym, w szczególności aby 
zapewnić jednolite stosowanie tego środka przez 
podmioty gospodarcze we wszystkich państwach człon
kowskich. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 889/2005, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
Artykuł 1 

W art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2005 dodaje się 
literę: 

„c) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej 
związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczo
nych wyłącznie do wsparcia regionalnej grupy zada
niowej Unii Afrykańskiej lub wykorzystania przez tę 
grupę.”. 

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 Brukseli dnia 17 marca 2014 r. 
W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący

PL L 79/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2014 

( 1 ) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30. 
( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. 

wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do 
Demokratycznej Republiki Konga i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1727/2003 (Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 1): 

( 3 ) Wspólne stanowisko Rady 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 
2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych prze
ciwko Demokratycznej Republice Konga uchylające wspólne stano
wisko 2002/829/WPZiB (Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 22). 

( 4 ) Wspólne stanowisko Rady 2008/369/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. 
w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Repub
liki Konga, uchylające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB (Dz.U. 
L 127 z 15.5.2008, s. 84).
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