
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/2415 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 356/2010 wprowadzające określone szczególne środki 
ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 

w związku z sytuacją w Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/2427 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającą decyzję 2010/231/WPZiB 
dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 356/2010 (2), które wprowadza określone 
szczególne środki ograniczające wobec osób fizycznych i prawnych, podmiotów oraz organów określonych 
w załączniku I do tego rozporządzenia, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno
czonych (RB ONZ) nr 1844 (2008), z późniejszymi zmianami. 

(2)  W dniu 14 listopada 2017 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 2385(2017). W odniesieniu do wyłączenia 
z zamrożenia aktywów oraz zakazu udostępniania funduszy na potrzeby terminowego dostarczania pilnie 
potrzebnej pomocy humanitarnej do Somalii, w rezolucji RB ONZ nr 2385(2017) zachowano odniesienie do 
organizacji pozarządowych „uczestniczących w planie pomocy humanitarnej ONZ dla Somalii” wprowadzone 
rezolucją RB ONZ 2244 (2015) w miejsce odniesienia do organizacji pozarządowych „uczestniczących w skonsoli
dowanej akcji ONZ na rzecz Somalii”. 

(3)  W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2427 w celu uwzględnienia powyższej zmiany. 

(4)  Zmiana ta wchodzi w zakres Traktatu, a zatem do jej wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na 
szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego jej stosowania we wszystkich państwach 
członkowskich. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 356/2010, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 otrzymuje brzmienie: 

„1. Art. 2 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych niezbędnych 
do zapewnienia terminowego dostarczania pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej do Somalii przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje lub programy, przez świadczące pomoc humanitarną 
organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjedno
czonych i przez ich partnerów wykonawczych, w tym dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje 
pozarządowe uczestniczące w planie pomocy humanitarnej ONZ dla Somalii.”. 

22.12.2017 L 343/33 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Zob. s. 78 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec 

określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii (Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 1). 



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 21 grudnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
M. MAASIKAS 

Przewodniczący  
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