
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 

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 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/183/WPZiB (1), zastępującą decyzję 
2010/800/WPZiB (2) oraz, między innymi, wdrażającą rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (zwane dalej „rezolucjami RB ONZ”) nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i 2094 (2013). 

(2)  W dniu 2 marca 2016 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję RB ONZ nr 2270 (2016), w której 
przewidziano nowe środki skierowane przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (KRLD). 

(3)  W dniu 31 marca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/476 (3) nadającą skuteczność tym środkom. 

(4)  W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849 (4), zastępującą decyzję 2013/183/WPZiB 
oraz, między innymi, wdrażającą rezolucje RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) 
i 2270 (2016). 

(5)  Rezolucja RB ONZ nr 2270 (2016) przewiduje umieszczenie w wykazie dodatkowych towarów, do których 
również ma zastosowanie zakaz przekazywania, nabywania i świadczenia pomocy technicznej. Komitet 
ustanowiony na mocy pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) rozpatrzył wykaz produktów, materiałów, 
wyposażenia, towarów i technologii związanych z bronią masowego rażenia, które należy zidentyfikować 
i umieścić w wykazie jako towary wrażliwe. 

(6)  Rada uważa ponadto, że zakaz prawa wejścia do portów odnoszący się do wszelkich statków, które są własnością 
KRLD, są eksploatowane przez to państwo lub którym KRLD zapewnia załogę, powinien także mieć 
zastosowanie do statków pływających pod banderą KRLD. 

(7)  Wdrożenie środków przewidzianych w niniejszej decyzji wymaga dalszego działania Unii. 

(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/849, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 1 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  wszelkich produktów, materiałów, wyposażenia, towarów i technologii określonych przez Radę Bezpieczeństwa 
lub komitet utworzony na mocy pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) (zwany dalej »Komitetem Sankcji«) 
zgodnie z pkt 8 lit. a) ppkt (ii) rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), pkt 5 lit. b) rezolucji RB ONZ 
nr 2087 (2013), pkt 20 rezolucji RB ONZ nr 2094 (2013) oraz pkt 25 RB ONZ nr 2270 (2016), które mogłyby 
posłużyć do realizacji programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub 
innej broni masowego rażenia;”; 
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(1) Decyzja Rady 2013/183/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej 
Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającej decyzję 2010/800/WPZiB (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 52). 

(2) Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej 
Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB (Dz.U. L 341 z 23.12.2010, s. 32). 

(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/476 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 38). 

(4) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej 
Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylająca decyzję 2013/183/WPZiB (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79). 



2) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie zakazują prawa wejścia do swoich portów wszelkim statkom, które są własnością 
KRLD, są eksploatowane przez to państwo, którym KRLD zapewnia załogę lub które pływają pod banderą KRLD.”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
M. LAJČÁK 

Przewodniczący  
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