
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2014/460/WPZiB 

z dnia 14 lipca 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających 
wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 29 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/656/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 29 kwietnia 2014 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 
nr 2153 (2014) odnawiającą i zmieniającą embargo na broń nałożone na Wybrzeże Kości Słoniowej, w szczegól
ności nie obejmującą już pokrewnego materiału nieśmiercionośnego zakazem dostawy, sprzedaży lub przekazy
wania do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej uzbrojenia i materiału pokrewnego wszelkiego rodzaju. Zniesiony 
został ponadto zakaz przywozu surowca diamentowego z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/656/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/656/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 1 

Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu uzbrojenia i materiału pokrewnego wszelkiego rodzaju, 
jak również sprzętu, który mógłby być wykorzystywany do wewnętrznych represji, do Republiki Wybrzeża Kości 
Słoniowej przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy użyciu statków 
pływających pod banderą państw członkowskich lub statków powietrznych państw członkowskich, bez względu na 
to, czy to uzbrojenie, materiał pokrewny i sprzęt pochodzą z terytoriów państw członkowskich. 

Artykuł 2 

1. Art. 1 nie ma zastosowania do: 

a)  dostaw przeznaczonych wyłącznie do wsparcia operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej (UNOCI) i pomagających jej sił francuskich lub do wykorzystania w tej operacji ani do 
dostaw przewożonych tranzytem przez terytorium Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przeznaczonych do 
wsparcia operacji utrzymywania pokoju prowadzonych przez ONZ lub do wykorzystania w tych operacjach; 

b) następujących elementów, zgodnie z uprzednim powiadomieniem komitetu ustanowionego na mocy pkt 14 rezo
lucji RB ONZ nr 1572 (2004) (»Komitet Sankcji«): 

(i)  dostaw czasowo wywożonych do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przeznaczonych dla sił państwa, które 
podejmuje działania zgodnie z prawem międzynarodowym, wyłącznie i bezpośrednio w celu ułatwienia 
ewakuacji swoich obywateli oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność konsularną w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej; 
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(1) Decyzja Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Repu
bliki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 285 z 30.10.2010, s. 28). 



(ii)  dostaw uzbrojenia i pokrewnego materiału śmiercionośnego siłom bezpieczeństwa Republiki Wybrzeża Kości 
Słoniowej, przeznaczonego wyłącznie do wspierania procesu reformy sektora bezpieczeństwa w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej lub do wykorzystania w tym procesie, z wyjątkiem uzbrojenia i pokrewnego mate
riału śmiercionośnego określonych w załączniku III do niniejszej decyzji, zgodnie z uprzednim zatwierdze
niem przez Komitet Sankcji; 

c) dostaw nieśmiercionośnego sprzętu, który mógłby być wykorzystywany do wewnętrznych represji i który prze
znaczony jest wyłącznie do umożliwienia siłom bezpieczeństwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej użycia 
jedynie odpowiedniej i proporcjonalnej siły w ramach utrzymywania porządku publicznego; 

d)  dostaw siłom bezpieczeństwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej sprzętu, który mógłby być wykorzystywany 
do wewnętrznych represji i który przeznaczony jest wyłącznie do wspierania procesu reformy sektora bezpieczeń
stwa w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej lub do wykorzystania w tym procesie. 

2. Za powiadomienie Komitetu Sankcji lub zwrócenie się do niego z wnioskiem o zatwierdzenie — przed wysła
niem dostaw wszelkiego rodzaju uzbrojenia oraz pokrewnego materiału śmiercionośnego siłom bezpieczeństwa 
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, o czym mowa w lit. b) ppkt (ii) — odpowiedzialny jest przede wszystkim rząd 
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. Alternatywnie dokonać powiadomienia lub złożyć wniosek o zatwierdzenie 
może państwo członkowskie dostarczające pomoc, po uprzednim poinformowaniu rządu Republiki Wybrzeża Kości 
Słoniowej o takim zamiarze.”; 

2)  uchyla się art. 3. 

Artykuł 2 

Załącznik do niniejszej decyzji dodaje się do decyzji 2010/656/WPZiB jako załącznik III. 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2014 r. 

W imieniu Rady 
M. MARTINA 

Przewodniczący  

15.7.2014 L 207/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

Wykaz uzbrojenia i pokrewnego materiału śmiercionośnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (ii): 

1)  Broń, artyleria do bezpośredniego i pośredniego ognia oraz broń strzelecka o kalibrze większym niż 12,7 mm, a także 
amunicja i części do nich. 

2)  Granatniki przeciwpancerne, rakiety, lekka broń przeciwpancerna, granaty nasadkowe i granatniki. 

3) Pociski rakietowe ziemia-powietrze, w tym przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (MANPADS); pociski rakie
towe ziemia-ziemia oraz pociski rakietowe powietrze-ziemia. 

4)  Moździerze o kalibrze większym niż 82 mm. 

5)  Przeciwpancerna broń kierowana, w szczególności przeciwpancerne pociski kierowane oraz amunicja i części do 
nich. 

6)  Uzbrojone samoloty, w tym wiropłaty lub stałopłaty. 

7)  Uzbrojone pojazdy wojskowe lub pojazdy wojskowe wyposażone w uchwyty na broń. 

8)  Ładunki wybuchowe oraz urządzenia zawierające materiały wybuchowe, przeznaczone do celów wojskowych, miny 
i materiał pokrewny. 

9)  Strzeleckie i obserwacyjne przyrządy noktowizyjne.”  
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