
DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1838 

z dnia 12 października 2015 r. 

w sprawie zmiany decyzji 2013/391/WPZiB wspierającej praktyczne wdrożenie rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie 

nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 oraz 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 22 lipca 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/391/WPZiB (1). 

(2)  Dla wykonania projektów wskazanych w decyzji 2013/391/WPZiB (zwanych dalej „projektami”) ustanowiono 
okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o finansowaniu między Komisją a Sekretariatem ONZ (Biurem ds. 
Rozbrojenia). 

(3)  W dniu 4 czerwca 2015 r. agencja wykonawcza, a mianowicie Biuro ONZ ds. Rozbrojenia (UNODA), wystąpiła 
do Unii o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu wykonania do dnia 25 kwietnia 2016 r., aby umożliwić 
kontynuację wdrażania projektów po upływie terminu pierwotnego. 

(4)  We wniosku UNODA z dnia 4 czerwca 2015 r. wskazano, iż kontynuacja projektów może być realizowana bez 
zaangażowania dodatkowych środków. 

(5)  Okres stosowania decyzji 2013/391/WPZiB winien zatem zostać przedłużony w celu umożliwienia pełnego 
wykonania projektów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2013/391/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niniejsza decyzja wygasa w dniu 25 kwietnia 2016 r.”;  

2) pkt 6 załącznika otrzymuje brzmienie:   

„6. CZAS TRWANIA 

Niniejsza decyzja wygasa w dniu 25 kwietnia 2016 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  

13.10.2015 L 266/96 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Decyzja Rady 2013/391/WPZiB z dnia 22 lipca 2013 r. wspierająca praktyczne wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia 
(Dz.U. L 198 z 23.7.2013, s. 40). 
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