
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/1333 

z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającą decyzję 2013/183/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 329/2007 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji (WPZiB) 
2016/849. 

(2)  W dniu 2 marca 2016 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) przyjęła rezolucję 2270 (2016), w której 
przewidziano nowe środki skierowane przeciwko Korei Północnej. Zgodnie z tą rezolucją Komitet ds. Sankcji, 
utworzony na mocy rezolucji RB ONZ 1718 (2006), opublikował w dniu 4 kwietnia 2016 r. wykaz 
dodatkowych towarów, do których stosuje się zakaz przekazywania, nabywania i dostarczania pomocy 
technicznej („wykaz towarów wrażliwych”). 

(3)  W dniu 4 sierpnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1341 (3) nadającą skuteczność tym środkom. 
Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 329/2007. 

(4)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 lit. a) i ust. 3 wyrażenie „w załącznikach I, Ia i Ib” zastępuje się wyrażeniem „w załącznikach I, Ia, Ib i Ig”; 

b)  w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Załącznik Ig obejmuje produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią masowego rażenia, 
określone i oznaczone jako towary wrażliwe zgodnie z pkt 25 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2270 
(2016).”; 
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(1) Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko 

Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1341 z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (zob. s. 116 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



2) w art. 3 ust. 1 lit. a)–d) wyrażenie „w załącznikach I, Ia i Ib” i „w załączniku I, Ia oraz Ib” zastępuje się wyrażeniem 
„w załącznikach I, Ia, Ib i Ig”;  

3) w art. 5c ust. 4 wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„4. Transakcje, o których mowa w ust. 3, dotyczące przekazania środków finansowych, których kwota:”;  

4) w art. 13 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„g)  zmiany załącznika Ig na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Komitetu ds. Sankcji oraz dodania 
numerów referencyjnych z Nomenklatury scalonej, określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) 
nr 2658/87.”;  

5) tekst zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik Ig. 

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 4 sierpnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
M. LAJČÁK 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK Ig 

Towary i technologie, o których mowa w art. 2, 3 i 6 (1)”.  
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(1) Kody nomenklatury odpowiadają kodom odnośnych produktów stosowanym w Nomenklaturze scalonej, zdefiniowanej w art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 i określonej w załączniku I do tego rozporządzenia. 
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