
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/363 

z dnia 14 marca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią 

Al-Kaida 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/368 z dnia 14 marca 2016 r. zmieniającą wspólne stanowisko Rady 
2002/402/WPZiB dotyczące środków ograniczających przeciwko członkom organizacji Al-Kaida oraz innym osobom 
fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym (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 (WE) nr 881/2002 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym we wspólnym 
stanowisku 2002/402/WPZiB (3). 

(2)  W dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła 
rezolucję nr 2253 (2015), wskazując, że Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (ISIL, znane także jako Daisz) 
stanowi wyodrębnioną grupę Al-Kaidy i że każda osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub podmiot wspierające ISIL 
(Daisz) lub Al-Kaidę kwalifikuje się do umieszczenia w wykazie przez ONZ. 

(3)  W dniu 14 marca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/368 zmieniającą wspólne stanowisko 
2002/402/WPZiB oraz rozszerzającą zakres stosowania środków ograniczających na niektóre osoby, grupy, 
przedsiębiorstwa i podmioty związane z ISIL (Daisz). 

(4) Środki te wchodzą w zakres stosowania Traktatu, zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regula
cyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków przez 
podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

(5)  Ponadto należy zmienić treść rozporządzenia (WE) nr 881/2002, aby uwzględnić zmiany legislacyjne, które 
nastąpiły od chwili jego przyjęcia. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 881/2002, 
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(1) Zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane 

przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9). 
(3) Wspólne stanowisko Rady 2002/402/WPZiB z 27 maja 2002 r. dotyczące środków ograniczających przeciwko członkom organizacji 

Al-Kaida oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym (Dz.U. L 139 z 29 maja 
2002 r., s. 4). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:  

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z ISIL (Daisz) i z organizacjami 
Al-Kaidy”;  

2) art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„Komitet ds. Sankcji oznacza komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ utworzony zgodnie z rezolucją Rady Bezpie
czeństwa ONZ 1267 (1999) w odniesieniu do ISIL (Daisz) i Al-Kaidy;”;  

3) w art. 1 dodaje się punkt w brzmieniu:  

„7. właściwe władze oznaczają organy państw członkowskich wymienione w załączniku II.”;  

4) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, będące w posiadaniu lub 
pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup 
wymienionych w załączniku I oraz załączniku Ia, w tym poprzez osobę trzecią działającą w ich imieniu lub pod ich 
kierunkiem.”;  

5) w art. 2 dodaje ustęp w brzmieniu: 

„2a. Zakaz określony w ust. 2 odnosi się między innymi do środków finansowych i zasobów gospodarczych 
wykorzystywanych do zapewniania hostingu internetowego oraz powiązanych usług wykorzystywanych do 
wspierania ISIL (Daisz), Al-Kaidy oraz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup wymienionych 
w załączniku I; płacenia okupu, niezależnie od tego, kto płaci okup lub w jaki sposób; środków finansowych 
i zasobów gospodarczych zapewnionych w związku z podróżą takich osób fizycznych, w tym kosztów 
poniesionych w związku z transportem i zakwaterowaniem; a także środków finansowych i zasobów gospodarczych 
związanych z bezpośrednim lub pośrednim handlem ropą i rafinowanymi produktami ropopochodnymi, 
rafineriami modułowymi i powiązanymi materiałami, wraz z materiałami chemicznymi i olejowymi, a także 
z innymi zasobami naturalnymi.”; 

6) w art. 2 ust. 3 słowa „związane z organizacją Al-Kaida” zastępuje się słowami „związane z ISIL (Daisz) lub organi
zacjami Al-Kaidy.”;  

7) w art. 2 ust. 4 słowa „ten zakaz” zastępuje się słowami „ten zakaz”;  

8) w art. 2a ust. 1 lit. a) skreśla się wyrażenie „wymienionych w załączniku II”;  

9) w art. 2a ust. 1 lit. b) pkt (iii) skreśla się wyrażenie „wymieniony w załączniku II”;  

10) w art. 2a ust. 3 słowa „we Wspólnocie” zastępuje się słowami „w Unii”;  

11) w art. 5 ust. 1 słowa „art. 284 Traktatu” zastępuje się słowami „art. 337 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej”;  

12) art. 5 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporzą
dzeniem, takie jak informacje na temat środków finansowych i zasobów gospodarczych posiadanych lub kontro
lowanych w imieniu lub pod kierunkiem osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup 
wymienionych w załączniku I lub załączniku Ia, lub informacje na temat rachunków i kwot zamrożonych 
zgodnie z art. 2, właściwym władzom państw członkowskich, w których zamieszkują lub mają siedzibę oraz, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji. 

W szczególności przekazane zostają dostępne informacje w odniesieniu do funduszy lub zasobów 
gospodarczych będących własnością lub pod kontrolą osób wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji i wymienionych w załączniku I w okresie sześciu miesięcy 
przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia;”; 
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13) w art. 5 ust. 1 lit. b) skreśla się wyrażenie „wymienionymi w załączniku II”;  

14) art. 7b otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7b 

1. Komisję wspomaga komitet. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 182/2011 (*).  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”.  

15) w art. 13 słowa „Wspólnot Europejskich” zastępuje się słowami „Unii Europejskiej”. 

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 14 marca 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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