
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2014/147/WPZiB 

z dnia 17 marca 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej 
Republiki Konga 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 20 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/788/WPZiB ( 1 ). 

(2) W dniu 30 stycznia 2014 r. Rada Bezpieczeństwa Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezo
lucję 2136 (2014) w sprawie Demokratycznej Republiki 
Konga (DRK). Rezolucja ta przewiduje dodatkowe 
odstępstwo od środka dotyczącego uzbrojenia i podob
nego sprzętu oraz zmienia kryteria wyznaczania – 
w odniesieniu do ograniczeń w podróżowaniu i do 
zamrażania funduszy – które zostały nałożone rezolucją 
RB ONZ 1807 (2008) z dnia 31 marca 2008 r.. 

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

(4) Decyzja 2010/788/WPZiB powinna zatem zostać odpo
wiednio zmieniona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/788/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 2 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„d) dostarczania, sprzedaży lub transferu uzbrojenia i podob
nego sprzętu lub zapewniania związanej z tym pomocy 
finansowej lub technicznej bądź szkolenia, mających 
wyłącznie stanowić wsparcie regionalnej grupy zada
niowej Unii Afrykańskiej lub przeznaczonych do wyko
rzystania przez tę grupę;”. 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Środki ograniczające przewidziane w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 
1 i 2 nakładane są na następujące osoby oraz, w stosownych 
przypadkach, podmioty wskazane przez Komitet Sankcji: 

— osoby lub podmioty naruszające embargo na broń 
i podobne środki, o których mowa w art. 1; 

— przywódców politycznych i wojskowych zagranicznych 
ugrupowań zbrojnych działających w DRK utrudniają
cych rozbrojenie i dobrowolną repatriację lub przesied
lenie uczestników walk, którzy należeli do tych ugrupo
wań; 

— przywódców politycznych i wojskowych milicji kongij
skich, w tym także tych otrzymujących wsparcie spoza 
DRK, utrudniających swoim członkom rozbrojenie, 
demobilizację i reintegrację; 

— działające w DRK osoby lub podmioty, które rekrutują 
lub wykorzystują dzieci w konfliktach zbrojnych, naru
szając odnośne przepisy prawa międzynarodowego; 

— działające w DRK osoby lub podmioty biorące udział 
w planowaniu działań skierowanych przeciwko dzieciom 
i kobietom w konfliktach zbrojnych i kierowaniu nimi 
lub uczestniczące w nich, w tym w zabijaniu i okalecza
niu, gwałcie i innej przemocy seksualnej, uprowadzaniu, 
przymusowych wysiedleniach i atakach na szkoły i szpi
tale; 

— osoby lub podmioty utrudniające dostęp do pomocy 
humanitarnej lub dystrybucję tej pomocy w DRK; 

— osoby lub podmioty wspierające ugrupowania zbrojne 
w DRK poprzez nielegalny handel zasobami natural
nymi, w tym złotem lub dziką fauną i florą, jak również 
produktami z dzikiej fauny i flory;
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( 1 ) Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. 
w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Repub
liki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB 
(Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30).



— osoby lub podmioty działające w imieniu lub pod 
kierunkiem wskazanej osoby lub podmiotu, bądź działa
jące w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu będącego 
w posiadaniu wskazanej osoby bądź podmiotu lub 
kontrolowanego przez wskazaną osobę lub podmiot; 

— osoby lub podmioty, które planują lub finansują ataki na 
pracowników pokojowej misji stabilizacyjnej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUSCO) lub które 
kierują takimi atakami lub w nich uczestniczą; 

— osoby lub podmioty, które zapewniają finansową, mate
rialną lub technologiczną pomoc bądź towary lub usługi 
wskazanej osobie lub podmiotowi bądź towary lub 
usługi wspierające wskazaną osobę lub podmiot. 

Wykaz odpowiednich osób i podmiotów znajduje się 
w załączniku”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2014 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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