
DECYZJA RADY 2014/484/WPZiB 

z dnia 22 lipca 2014 r. 

zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB (1) celem wdrożenia rezolucji 
nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ). 

(2)  W odniesieniu do niektórych przepisów wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB niezbędne jest doprecyzowanie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

We wspólnym stanowisku 2003/495/WPZiB dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 2a 

Nie udostępnia się żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio ani pośrednio osobom i 
podmiotom, o których mowa w ust. 2 lit. b), ani też na rzecz tych osób i podmiotów. 

Możliwe jest wyłączenie w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych, które są: 

a)  konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 lit. b) oraz zależnych 
członków ich rodzin, w tym do opłacenia artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, leków i 
leczenia, podatków, składek ubezpieczeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej; 

b)  przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu wydatków związanych ze 
świadczeniem usług prawnych; 

c)  przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi, związane z rutynowym przechowywaniem 
lub utrzymaniem zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych; lub 

d)  konieczne na nadzwyczajne wydatki, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ poinformował właściwe 
organy innego państwa członkowskiego i Komisję o podstawach, dla których uważa, że należy udzielić szczegól
nego upoważnienia, co najmniej dwa tygodnie wcześniej przed jego udzieleniem.”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący  

23.7.2014 L 217/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Wspólne stanowisko Rady 2003/495/WPZiB z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie Iraku i uchylające wspólne stanowiska 96/741/WPZiB 
oraz 2002/599/WPZiB (Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72). 
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