
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/1710 

z dnia 27 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych 
skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie 

terroryzmu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/1711 zmieniającą wspólne stanowisko 2001/931/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 2580/2001 (2) nadaje skuteczność wspólnemu stanowisku 2001/931/WPZiB (3). 

(2)  W dniu 27 września 2016 r. Rada przyjęła decyzję Rady (WPZiB) 2016/1711 zmieniającą wspólne stanowisko 
2001/931/WPZiB. Decyzją Rady (WPZiB) 2016/1711 zawiesza się stosowanie obowiązku zamrożenia aktywów 
„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii”) oraz stosowanie 
zakazu udostępniania temu podmiotowi funduszy i zasobów gospodarczych. 

(3)  Konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego 
stosowania tego środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2580/2001. 

(5)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 
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(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1711 z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie 
zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego). 

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych 
przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70). 

(3) Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu 
zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001 wprowadza się następujące zmiany: 

w art. 2 dodaje się następujący ustęp: 

„4. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiesza się w zakresie, w jakim dotyczą one »Fuerzas armadas revolu
cionarias de Colombia« – »FARC« (»Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii«).”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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