
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1797 

z dnia 7 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1764 z dnia 1 października 2015 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB 
dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1), 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2). 

(2)  Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 zostało zmienione w dniach 8 września i 4 grudnia 2014 r. odpowiednio 
rozporządzeniami Rady (UE) nr 960/2014 (3) oraz (UE) nr 1290/2014 (4). 

(3)  W dniu 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1764 w celu zezwolenia na niektóre 
operacje dotyczące konkretnych materiałów pirotechnicznych, znajdujących się we wspólnym wykazie uzbrojenia 
Unii Europejskiej, niezbędnych do korzystania z wyrzutni obsługiwanych przez podmioty państw członkowskich 
lub ustanowione w państwie członkowskim, które zajmują się wystrzeliwaniem obiektów w przestrzeń 
kosmiczną, lub do korzystania z operacji wystrzelenia w ramach programów kosmicznych Unii, jej państw 
członkowskich lub Europejskiej Agencji Kosmicznej, lub do napędzania satelitów przez producentów satelitów 
prowadzących przedsiębiorstwo w państwie członkowskim. 

(4)  Niektóre z tych zmian wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań 
regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego ich stosowania we wszystkich 
państwach członkowskich. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić Rrozporządzenie (UE) nr 833/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 4 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„2a. Zakazów określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy 
technicznej, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z następującymi operacjami: 

a)  sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 
302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie 
lub pomoc finansowa dotyczy ilości hydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrze
liwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana, oraz nie przekracza całkowitej masy 800 kg dla 
pojedynczej operacji wystrzelenia lub satelity; 
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(1) Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 42. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1). 
(3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 271 z 12.9.2014, s. 3). 
(4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1290/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 960/2014 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (Dz.U. L 349 z 5.12.2014, s. 20). 



b)  przywozem, zakupem lub transportem niesymetrycznej dimetylohydrazyny (CAS 57-14-7); 

c) sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem monometylo
hydrazyny (CAS 60-34-4), o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy 
ilości monometylohydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, 
na potrzeby których jest udzielana, 

w zakresie, w jakim substancje wymienione w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu przeznaczone są do korzystania 
z wyrzutni obsługiwanych przez europejskie podmioty zajmujące się wystrzeliwaniem obiektów w przestrzeń 
kosmiczną, do korzystania z operacji wystrzelenia w ramach europejskich programów kosmicznych lub do 
napędzania satelitów przez europejskich producentów satelitów. 

2b. Udzielanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej 
związanych z operacjami, o których mowa w ust. 2a lit. a), b) i c), wymaga uprzedniego zezwolenia właściwych 
organów. 

Osoby ubiegające się o zezwolenie dostarczają właściwym organom wszystkie stosowne wymagane informacje. 

Właściwe organy informują Komisję o wszystkich udzielonych zezwoleniach.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 października 2015 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. ASSELBORN 

Przewodniczący  
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