
DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/1173 

z dnia 18 lipca 2016 r. 

zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej 
Republiki Konga 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 20 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/788/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 23 czerwca 2016 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 
nr 2293 (2016) w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Rezolucja ta przewiduje pewne zmiany 
zwolnień z embarga na broń, jak również pewne zmiany kryteriów wskazywania w odniesieniu do ograniczeń 
w podróżowaniu i do zamrażania funduszy, które zostały nałożone rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych nr 1807 (2008). 

(3)  Unia musi podjąć dalsze działania, aby wdrożyć te zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/788/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

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

a)  lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  dostarczania, sprzedaży lub przekazywania nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego 
wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, lub świadczenia pomocy technicznej i zapewniania 
szkoleń związanych z takim nieśmiercionośnym sprzętem, zgodnie z uprzednim powiadomieniem złożonym 
Komitetowi ds. Sankcji ustanowionemu na mocy rezolucji RB ONZ nr 1533 (2004) (Komitet ds. Sankcji);”; 

b)  dodaje się następującą literę: 

„e)  innej sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i podobnego sprzętu, lub zapewniania pomocy lub personelu, 
zatwierdzonych wcześniej przez Komitet ds. Sankcji.”;  

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e)  udział w planowaniu w DRK czynów stanowiących, w zależności od przypadku, łamanie praw człowieka bądź 
naruszanie 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, 
uprowadzenia, przymusowe wysiedlenia i ataki na szkoły i szpitale, lub udział w kierowaniu takimi czynami 
lub ich popełnianiu;”; 

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;”; 
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(1) Decyzja 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 (Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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