
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1933 

z dnia 10 grudnia 2018 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 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotyczącą środków ograniczających wobec 
Somalii i uchylającą wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 (2) wprowadza w życie środki przewidziane w decyzji 2010/231/WPZiB. 

(2)  W dniu 14 listopada 2018 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwana dalej „RB ONZ”) 
przyjęła rezolucję nr 2444 (2018). Rezolucja ta odnotowuje, że jednym z kryteriów umieszczania w wykazie 
zgodnie z rezolucją nr 1844 (2008) jest angażowanie się w działania lub wspieranie działań zagrażających 
pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii oraz stanowi, że takie działania mogą obejmować, między 
innymi, planowanie lub popełnianie czynów obejmujących przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć lub 
kierowanie takimi czynami. 

(3)  Decyzją Rady (WPZiB) 2018/1945 (3) zmieniono decyzję 2010/231/WPZiB, aby uwzględnić zmiany w rezolucji 
RB ONZ nr 2444 (2018). 

(4)  Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na 
poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich 
państwach członkowskich. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  angażujące się w działania lub wspierające działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności 
Somalii, w przypadku gdy takie działania obejmują, między innymi: 

(i)  planowanie lub popełnianie czynów obejmujących przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć lub 
kierowanie takimi czynami; 

(ii)  działania zagrażające procesowi pokojowemu i procesowi pojednania w Somalii; 

(iii)  działania zagrażające użyciem siły wobec federalnego rządu Somalii lub AMISOM;”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne 
stanowisko 2009/138/WPZiB (Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17). 

(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). 

(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1945 z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2010/231/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 
wobec Somalii (zob. s. 61 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodnicząca  
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