
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/412 

z dnia 7 marca 2017 r. 

zmieniająca decyzję 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki 
Środkowoafrykańskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 23 grudnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/798/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 27 stycznia 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 
2339 (2017) (zwaną dalej „rezolucją RB ONZ nr 2339 (2017)”). 

(3)  Rezolucja RB ONZ nr 2339 (2017) przewiduje pewne zmiany dotyczące zwolnień z embarga na broń oraz 
kryteriów umieszczania w wykazie osób i podmiotów objętych sankcjami. 

(4)  Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/798/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2013/798/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Art. 1 nie ma zastosowania do: 

a)  sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i materiałów z nim związanych – a także świadczenia 
powiązanej pomocy technicznej lub finansowania i pomocy finansowej – przeznaczonych wyłącznie do wsparcia 
Wszechstronnej Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej (Minusca), 
regionalnej grupy zadaniowej Unii Afrykańskiej (AU–RTF) oraz misji Unii i sił francuskich rozmieszczonych 
w Republice Środkowoafrykańskiej, lub do wykorzystania przez nie; 

b)  sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu nieśmiercionośnego sprzętu oraz zapewnienia pomocy, w tym 
operacyjnego i nieoperacyjnego szkolenia przeznaczonego dla sił bezpieczeństwa Republiki Środkowoafrykańskiej 
– w tym również dla państwowych cywilnych organów egzekwowania prawa – wyłącznie do celów wsparcia 
procesu reformy sektora bezpieczeństwa w Republice Środkowoafrykańskiej, lub do wykorzystania w tym 
procesie, we współpracy z Minusca, zgodnie z powiadomieniem przekazanym wcześniej komitetowi ONZ ustano
wionemu zgodnie z pkt 57 rezolucji RB ONZ nr 2127 (2013) (zwanemu dalej »komitetem«); 

c)  sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i materiałów z nim związanych wwiezionych do Republiki 
Środkowoafrykańskiej przez siły czadyjskie lub sudańskie wyłącznie do użytku międzynarodowych patroli sił 
trójstronnych ustanowionych w dniu 23 maja 2011 r. w Chartumie przez Republikę Środkowoafrykańską, Czad 
i Sudan w celu zwiększenia bezpieczeństwa we wspólnych obszarach przygranicznych, we współpracy z Minusca, 
zgodnie z wcześniejszym zatwierdzeniem przez komitet; 

d)  sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie 
do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, oraz powiązanej pomocy technicznej lub szkoleń, zgodnie 
z wcześniejszym zatwierdzeniem przez komitet; 
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(1) Decyzja Rady 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej (Dz.U. L 352 
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e)  sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów 
wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Środkowoafrykańskiej przez personel ONZ, personel Unii lub 
jej państw członkowskich, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych 
i rozwojowych oraz personel pomocniczy, wyłącznie do ich osobistego użytku; 

f)  sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu broni strzeleckiej i lekkiej oraz innego sprzętu z nią związanego, 
przeznaczonych wyłącznie do użytku międzynarodowych patroli zapewniających bezpieczeństwo w obszarze 
chronionym nad rzeką Sangha obejmującym terytoria wchodzące w skład trzech państw w celu obrony przed 
kłusownictwem, przemytem kości słoniowej i uzbrojenia oraz innymi działaniami sprzecznymi z prawem 
krajowym Republiki Środkowoafrykańskiej lub międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi tego państwa, 
zgodnie z powiadomieniem przekazanym wcześniej komitetowi; 

g)  sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i innego związanego z nim sprzętu śmiercionośnego dla sił 
bezpieczeństwa Republiki Środkowoafrykańskiej – w tym również dla państwowych cywilnych organów 
egzekwowania prawa – wyłącznie do celów wsparcia procesu reformy sektora bezpieczeństwa w Republice 
Środkowoafrykańskiej lub do wykorzystania w tym procesie, zgodnie z wcześniejszym zatwierdzeniem przez 
komitet; lub 

h)  innej sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i materiałów z nim związanych, lub zapewnienia 
pomocy lub personelu, zgodnie z wcześniejszym zatwierdzeniem przez komitet.”;  

2) art. 2a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby na ich terytorium nie mogły wjechać ani przez ich 
terytorium nie mogły przejechać osoby wskazane przez komitet 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) oraz w art. 1 niniejszej 
decyzji, 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, lub które udzielały wsparcia osobom lub podmiotom 
wskazanym przez komitet, lub działały na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub które stoją na 
czele podmiotów będących własnością lub kontrolowanych przez osoby lub podmioty wskazane przez komitet, 
udzielały im wsparcia lub działały na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, 

zgodnie z wykazem w załączniku do niniejszej decyzji.”;  

3) w art. 2b wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie 

„1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością osób lub podmiotów lub kontrolowane 
bezpośrednio lub pośrednio przez osoby i podmioty wskazane przez komitet 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; 
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b)  naruszające embargo na broń ustanowione w pkt 54 rezolucji RB ONZ nr 2127 (2013) oraz w art. 1 
niniejszej decyzji, 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 Środkowoa
frykańskiej; 

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, lub które udzielały wsparcia osobom lub podmiotom 
wskazanym przez komitet, lub działały na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub które stoją 
na czele podmiotów będących własnością lub kontrolowanych przez osoby lub podmioty wskazane przez 
komitet, udzielały im wsparcia lub działały na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, 

zostają zamrożone.”; 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Państwo członkowskie może też zezwolić na wyjątki od środków, o których mowa w ust. 1 i 2, 
w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych, które są: 

a)  niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków – po tym jak dane państwo członkowskie powiadomi 
komitet, a komitet taki wyjątek zatwierdzi; 

b)  przedmiotem zastawu lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, w którym to przypadku 
fundusze i zasoby gospodarcze mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim 
zastawem lub do wykonania orzeczenia, pod warunkiem że zastaw został ustanowiony lub orzeczenie zostało 
wydane przed dniem 27 stycznia 2017 r. i że zastaw ani orzeczenie nie dotyczą osoby ani podmiotu, 
o których mowa w niniejszym artykule – po tym jak dane państwo członkowskie powiadomi komitet.”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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