
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2014/906/WPZiB 

z dnia 15 grudnia 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2013/726/WPZiB w sprawie wsparcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 2118 (2013) i decyzji Rady Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej 
EC-M-33/Dec 1 w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni 

masowego rażenia 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 9 grudnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/726/WPZiB (1). 

(2)  Decyzja 2013/726/WPZiB przewiduje 12-miesięczny okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w jej art. 1 
ust. 2, po zawarciu umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3 tej decyzji. 

(3)  W dniu 6 listopada 2014 r. sekretariat techniczny Organizacji ds. Zakazu broni Chemicznej (OPCW) wystąpił do 
Unii o zatwierdzenie przedłużenia okresu realizacji decyzji 2013/726/WPZiB do dnia 30 września 2015 r., aby 
umożliwić kontynuację realizacji przedsięwzięcia po upływie terminu wygaśnięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 
tej decyzji. 

(4)  Wymagana zmiana decyzji Rady 2013/726/WPZiB dotyczy jej art. 5 ust. 2, oraz pierwszego akapitu sekcji 
załącznika zatytułowanej „Działania”, w którym należy zmienić czas trwania realizacji przedsięwzięcia. 

(5)  Kontynuacja przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji 2013/726/WPZiB, konkretnie przywołanego 
we wniosku złożonym przez OPCW w dniu 6 listopada 2014 r., może być prowadzona bez żadnych implikacji 
w odniesieniu do zasobów. 

(6)  W związku z tym, aby umożliwić pełną realizację przedsięwzięcia przewidzianego w decyzji 2013/726/WPZiB, 
należy ją zmienić poprzez odpowiednie przedłużenie jej okresu obowiązywania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2013/726/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niniejsza decyzja wygasa z dniem 30 września 2015 r.”; 

2)  w załączniku akapit pierwszy sekcji zatytułowanej „Działania” otrzymuje brzmienie: 

„Wsparcie będzie udzielane OPCW poprzez dostarczanie tygodniowo do 5 obrazów satelitarnych Centrum Satelitar
nego UE (EU SATCEN) przez cały okres trwania, począwszy od podpisania umowy do dnia 30 września 2015 r.”. 
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(1) Decyzja Rady 2013/726/WPZiB z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) i 
decyzji Rady Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej EC-M-33/Dec 1 w ramach wprowadzania w życie strategii UE 
przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 329 z 10.12.2013, s. 41). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2014 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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