
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 271/2014 

z dnia 17 marca 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń 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 i 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 1183/2005 ( 2 ) nadaje 
skuteczność środkom, które są przewidziane w decyzji 
2010/788/WPZiB. Załącznik I do rozporządzenia (WE) 
nr 1183/2005 zawiera wykaz osób fizycznych i praw
nych, podmiotów i organów objętych zamrożeniem 
funduszy i środków gospodarczych zgodnie z tym 
rozporządzeniem. 

(2) Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2136 (2014) z dnia 
30 stycznia 2014 r. zmieniła kryteria wskazywania 
osób i podmiotów, które mają zostać objęte środkami 
ograniczającymi przedstawionymi w pkt 9 i 11 rezolucji 
RB ONZ nr 1807 (2008) z dnia 31 marca 2008 r. 

(3) Ten środek wchodzi w zakres stosowania Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do nadania 
mu skuteczności niezbędne są działania regulacyjne na 
szczeblu unijnym, w szczególności aby zapewnić jedno
lite stosowanie tego środka przez podmioty gospodarcze 
we wszystkich państwach członkowskich. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1183/2005, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Załącznik I obejmuje osoby fizyczne lub prawne, 
podmioty lub organy wskazane przez Komitet Sankcji lub 
Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
jako: 

a) osoby lub podmioty naruszające embargo na broń 
i podobne środki, o których mowa w art. 1 decyzji 
Rady 2010/788/WPZiB (*) i art. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 889/2005 (**); 

b) przywódcy polityczni i wojskowi zagranicznych ugru
powań zbrojnych działających w Demokratycznej Repub
lice Konga (DRK), utrudniający rozbrojenie i dobrowolną 
repatriację lub przesiedlenie uczestników walk, którzy 
należeli do tych ugrupowań; 

c) przywódcy polityczni i wojskowi milicji kongijskich, 
w tym ci otrzymujący wsparcie spoza DRK, utrudniający 
ich członkom rozbrojenie, demobilizację i reintegrację; 

d) działające w DRK osoby lub podmioty, które rekrutują lub 
wykorzystują dzieci w konflikcie zbrojnym, naruszając 
odnośne przepisy prawa międzynarodowego; 

e) działające w DRK osoby lub podmioty biorące udział 
w planowaniu działań skierowanych przeciwko dzieciom 
i kobietom w konfliktach zbrojnych i kierowaniu tymi 
działaniami lub uczestniczące w nich, w tym w zabijaniu 
i okaleczaniu, gwałcie i innej przemocy seksualnej, upro
wadzaniu, przymusowych wysiedleniach i atakach na 
szkoły i szpitale; 

f) osoby lub podmioty utrudniające dostęp do pomocy 
humanitarnej lub dystrybucję tej pomocy w DRK;
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( 1 ) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30. 
( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. 

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane 
przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu 
do Demokratycznej Republiki Konga ( Dz.U. L 193 z 23.7.2005, 
s. 1).



g) osoby lub podmioty wspierające ugrupowania zbrojne 
w DRK poprzez nielegalny handel zasobami naturalnymi, 
w tym złotem lub dziką fauną i florą, jak również produk
tami z dzikiej fauny i flory; 

h) osoby lub podmioty działające w imieniu lub pod kierun
kiem wskazanej osoby lub wskazanego podmiotu bądź 
działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu będą
cego w posiadaniu wskazanej osoby lub wskazanego 
podmiotu lub też kontrolowanego przez taką osobę lub 
taki podmiot, 

i) osoby lub podmioty, które planują lub finansują ataki na 
pracowników pokojowej misji stabilizacyjnej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUSCO) lub które 
uczestniczą w takich atakach i nimi kierują; 

j) osoby lub podmioty oferujące finansowe, materialne lub 
technologiczne wsparcie bądź towary lub usługi wska
zanej osobie lub wskazanemu podmiotowi bądź na ich 
rzecz. 

___________ 
(*) Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 

2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego 
stanowiska 2008/369/WPZiB (Dz.U. L 336 
z 21.12.2010, s. 30). 

(**) Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 z dnia 
13 czerwca 2005 r. wprowadzające niektóre środki 
ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Repub
liki Konga i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1727/2003 (Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 1).”. 

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
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