
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/878 

z dnia 8 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z 
sytuacją w Jemenie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2014/932/WPZiB z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 
związku z sytuacją w Jemenie (1), 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Rady 2014/932/WPZiB nadano skuteczność rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2140 (2014) z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 
związku z sytuacją w Jemenie oraz przewidziano ograniczenia wjazdu oraz zamrożenie środków finansowych i 
zasobów gospodarczych określonych osób wskazanych przez komitet ustanowiony na mocy pkt 19 rezolucji RB 
ONZ nr 2140 (2014). 

(2)  Rozporządzeniem Rady (UE) nr 1352/2014 (2) nadano skuteczność decyzji 2014/932//WPZiB. 

(3)  W dniu 14 kwietnia 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 
nr 2216 (2015), w której rozszerzono zakres kryteriów wskazania i przewidziano embargo na dostawy broni dla 
– lub na rzecz – wskazanych osób i podmiotów, oraz działających w ich imieniu lub pod ich kierownictwem 
w Jemenie. Decyzją Rady (WPZiB) 2015/882 (3), zmieniającą decyzję 2014/932/WPZiB, Rada postanowiła 
odpowiednio rozszerzyć zakres kryteriów wskazania. 

(4)  Niektóre z tych środków wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich 
wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia 
jednolitego ich stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1352/2014, 
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(1) Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 147. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1352/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w 

Jemenie (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 60). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/882 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

w związku z sytuacją w Jemenie (zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1352/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

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

„j)  »pomoc techniczna« oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, rozwojem, produkcją, 
montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak 
instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; 
w tym werbalne formy pomocy.”;  

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 1a 

Zakazuje się: 

a)  zapewniania pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi oraz z dostarczaniem, produkcją, 
konserwacją i stosowaniem uzbrojenia i wszelkich materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, 
pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym oraz częściami zapasowymi do wyżej 
wymienionych, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub 
organowi, wymienionym w załączniku I; 

b)  zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanych z działaniami wojskowymi, w tym zwłaszcza 
udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, a także zapewniania ubezpieczeń 
i reasekuracji, na potrzeby jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i materiałów z nim 
związanych lub na potrzeby świadczenia związanej z nimi pomocy technicznej, bezpośrednio lub pośrednio, 
jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, wymienionym w załączniku I.”;  

3) w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„d)  działania naruszające embargo na broń nałożone na mocy art. 1 decyzji 2014/932/WPZiB lub utrudniające 
dostarczanie pomocy humanitarnej Jemenowi lub dostęp do tej pomocy lub jej dystrybucję w Jemenie.”. 

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 Luksemburgu dnia 8 czerwca 2015 r. 

W imieniu Rady 
D. REIZNIECE-OZOLA 

Przewodniczący  
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