
DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/2427 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

zmieniająca decyzję 2010/231/WPZiB dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotyczącą środków ograniczających wobec 
Somalii i uchylającą wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB (1), 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/231/WPZiB. 

(2)  W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 
nr 2385 (2017). Rezolucja ta przewiduje zwolnienie z zamrożenia aktywów i zakazu udostępniania funduszy, 
innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych w odniesieniu do dostarczania pilnie potrzebnej pomocy 
humanitarnej w Somalii przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje lub programy, 
organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów 
Zjednoczonych świadczące pomoc humanitarną, oraz ich partnerów wykonawczych, w tym dwustronnie lub 
wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w planie pomocy humanitarnej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dla Somalii. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/231/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 6 ust. 6 decyzji 2010/231/WPZiB otrzymuje brzmienie: 

„6. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wypłaty funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów 
gospodarczych niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej do 
Somalii przez ONZ, jej wyspecjalizowane agencje lub programy, przez świadczące pomoc humanitarną organizacje 
humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ lub przez ich partnerów 
wykonawczych, w tym dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w planie 
pomocy humanitarnej ONZ dla Somalii.”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
M. MAASIKAS 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17. 
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