
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/827 

z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z 
sytuacją w Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających wobec 
Syrii (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 
2013/255/WPZiB, w tym zakazowi obrotu dobrami kultury i innymi przedmiotami wywiezionymi z Syrii po 
dniu 9 maja 2011 r. 

(2)  W dniu 12 lutego 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła 
rezolucję 2199 (2015), której pkt 17 zakazuje handlu syryjskimi dobrami kultury i innymi przedmiotami 
nielegalnie wywiezionymi z Syrii od dnia 15 marca 2011 r. W dniu 28 maja 2015 r. Rada przyjęła decyzję 
(WPZiB) 2015/837 (3) zmieniającą decyzję 2013/255/WPZiB w celu dostosowania decyzji 2013/255/WPZiB do 
rezolucji RB ONZ 2199 (2015), poprzez stosowanie tej deyczji do przedmiotów nielegalnie wywiezionych z Syrii 
od dnia 15 marca 2011 r. 

(3)  Środek ten wchodzi w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym, szczególnie z 
uwagi na zapewnienie jednolitego stosowania środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach 
członkowskich, niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym w celu jego wdrożenia. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 art. 11c ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  dobra te zostały wywiezione z Syrii przed dniem 15 marca 2011 r.; lub”. 
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(1) Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz 

uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/837 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Syrii (zob. s. 82 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



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 28 maja 2015 r. 

W imieniu Rady 
E. RINKĒVIČS 

Przewodniczący  
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