
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/1165 

z dnia 18 lipca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do 

Demokratycznej Republiki Konga 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB (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 1183/2005 (2) nadaje skuteczność decyzji 2010/788/WPZiB i przewiduje pewne 
środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokra
tycznej Republiki Konga, obejmujące zamrożenie ich aktywów. 

(2)  Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2293 (2016) z dnia 21 czerwca 2016 r. 
zmieniła kryteria wskazywania osób i podmiotów, które mają zostać objęte środkami ograniczającymi przedsta
wionymi w pkt 9 i 11 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1807 (2008) oraz 
poszerzyła zakres postanowień dotyczących embarga na broń. W decyzji Rady (WPZiB) 2016/1173 (3) Rada 
postanowiła odpowiednio rozszerzyć zakres kryteriów. 

(3)  Do nadania jej skuteczności niezbędne są zatem działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności aby 
zapewnić jej jednolite stosowanie przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1183/2005, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 1b ust. 1 dodaje się następującą literę: 

„d)  udzielanie pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej bądź świadczenie usług pośrednictwa 
związanych z inną sprzedażą i dostawami broni oraz sprzętu pokrewnego, zatwierdzone wcześniej przez Komitet 
ds. Sankcji.”; 

19.7.2016 L 193/15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane 

przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1173 z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiBw sprawie środków ograniczających 

wobec Demokratycznej Republiki Konga (zob. s. 108 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



2) w art. 2a ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e)  planowanie w DRK czynów stanowiących, w zależności od przypadku, łamanie praw człowieka bądź 
naruszenie lub łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym czynów obejmujących działania 
wymierzone w ludność cywilną, takich jak zabijanie i okaleczanie, gwałty i inne akty przemocy seksualnej, 
uprowadzanie, przymusowe wysiedlenia i ataki na szkoły i szpitale, lub kierowanie takimi czynami lub ich 
popełnianie;”; 

b)  lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„g)  wspieranie osób lub podmiotów, w tym ugrupowań zbrojnych lub siatek przestępczych, prowadzących 
działania destabilizujące w DRK poprzez nielegalną eksploatację zasobów naturalnych lub nielegalny handel 
tymi zasobami, w tym złotem lub dziką fauną i florą, jak również produktami z dzikiej fauny i flory;”. 

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 18 lipca 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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