
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/400 

z dnia 7 marca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2013/798/WPZiB z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
Republiki Środkowoafrykańskiej (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 (UE) nr 224/2014 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji 
2013/798/WPZiB. 

(2)  Decyzja 2013/798/WPZiB przewiduje embargo na wywóz broni do Republiki Środkowoafrykańskiej oraz 
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych określonych osób, które przeprowadzają lub wspierają akty 
zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Republiki Środkowoafrykańskiej. 

(3)  W dniu 27 stycznia 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 
2339 (2017) zmieniającą kryteria umieszczania w wykazie w przypadku zamrożenia aktywów. Rada przyjęła 
decyzję (WPZiB) 2017/412 (3) zmieniającą decyzję 2013/798/WPZiB w celu nadania skuteczności rezolucji RB 
ONZ nr 2339 (2017). 

(4)  Środek ten objęty jest zakresem stosowania Traktatu, zatem do jego wdrożenia niezbędne jest działanie 
regulacyjne na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tego środka przez 
podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich, 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 224/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 224/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) związanych z dostawami nieśmiercionośnego sprzętu oraz zapewnieniem pomocy, w tym operacyjnego i nieope
racyjnego szkolenia przeznaczonego dla sił bezpieczeństwa Republiki Środkowoafrykańskiej, w tym również 
państwowych cywilnych organów egzekwowania prawa, wyłącznie do celów wsparcia w Republice Środkowoafry
kańskiej procesu reformy sektora bezpieczeństwa, we współpracy z Minusca, pod warunkiem że Komitet Sankcji 
został o nich wcześniej powiadomiony.”; 
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(1) Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 51. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 224/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice 

Środkowoafrykańskiej (Dz.U. L 70 z 11.3.2014, s. 1). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2017/412 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

wobec Republiki Środkowoafrykańskiej (zob. s. 102 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



2) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W załączniku I wymieniono osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy, które Komitet Sankcji wskazał 
jako: 

a) przeprowadzające lub wspierające akty zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Republiki Środko
woafrykańskiej, w tym akty narażające na szwank lub utrudniające proces stabilizacji i pojednania, lub akty 
podsycające przemoc; 

b)  naruszające embargo na broń ustanowione w pkt 54 rezolucji RB ONZ nr 2127 (2013) lub które bezpośrednio 
lub pośrednio dostarczały, sprzedawały lub przekazywały ugrupowaniom zbrojnym lub sieciom przestępczym 
w Republice Środkowoafrykańskiej, lub same otrzymywały uzbrojenie lub materiały z nim związane, lub 
jakiekolwiek porady techniczne, szkolenie techniczne lub pomoc techniczną, w tym finansowanie i pomoc 
finansową, w związku z działaniami z użyciem przemocy prowadzonymi przez ugrupowania zbrojne lub sieci 
przestępcze w Republice Środkowoafrykańskiej; 

c)  uczestniczące w planowaniu, kierownictwie lub popełnianiu czynów naruszających prawo międzynarodowe praw 
człowieka lub międzynarodowe prawo humanitarne, zależnie od przypadku, lub stanowiących nadużycie lub 
naruszenie praw człowieka w Republice Środkowoafrykańskiej, w tym również czynów związanych 
z atakowaniem ludności cywilnej, zamachami na tle etnicznym czy religijnym, zamachami na szkoły i szpitale 
oraz uprowadzaniem i przymusowym wysiedlaniem; 

d)  uczestniczące w planowaniu, kierownictwie lub popełnianiu aktów przemocy seksualnej i uwarunkowanej płcią 
w Republice Środkowoafrykańskiej; 

e)  rekrutujące dzieci lub angażujące je w konflikt zbrojny w Republice Środkowoafrykańskiej, z naruszeniem 
mającego zastosowanie prawa międzynarodowego; 

f)  udzielające wsparcia ugrupowaniom zbrojnym lub sieciom przestępczym poprzez nielegalną eksploatację bogactw 
naturalnych, w tym diamentów, złota, dzikiej fauny i flory oraz produktów od nich pochodnych, lub handel nimi, 
w Republice Środkowoafrykańskiej lub z terytorium tego kraju; 

g)  utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do Republiki Środkowoafrykańskiej lub dostęp do tej pomocy, 
lub jej dystrybucję w Republice Środkowoafrykańskiej; 

h)  uczestniczące w planowaniu, kierowaniu, sponsorowaniu lub przeprowadzaniu zamachów na misje ONZ lub 
międzynarodowe siły bezpieczeństwa, w tym misję Minusca, misje Unii i operacje francuskie, które je wspierają; 

i)  stojące na czele podmiotów wskazanych przez Komitet Sankcji lub które udzielały wsparcia osobom lub 
podmiotom wskazanym przez Komitet Sankcji, lub działały na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierow
nictwem, lub które stoją na czele podmiotów będących własnością lub kontrolowanych przez osoby lub 
podmioty wskazane przez Komitet Sankcji, udzielały im wsparcia lub działały na ich rzecz, w ich imieniu lub pod 
ich kierownictwem.”. 

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 7 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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