
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1778 

z dnia 24 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki 
ograniczające wobec Republiki Gwinei 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2010/638/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
Republiki Gwinei (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 1284/2009 (2) nadaje skuteczność kilku środkom ograniczającym przewidzianym 
w decyzji 2010/638/WPZiB. 

(2) W dniu 24 października 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/1790 (3) zmieniającą decyzję 
2010/638/WPZiB, wprowadzając do niej artykuł o przetwarzaniu danych osobowych przez Radę i Wysokiego 
Przedstawiciela. 

(3) Na potrzeby wprowadzania w życie rozporządzenia (UE) nr 1284/2009 oraz w celu zapewnienia jak największej 
pewności prawa w Unii imiona i nazwiska, nazwy i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, pod
miotów i organów, których środki pieniężne i zasoby gospodarcze zostały zamrożone zgodnie z przywołanym roz
porządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać 
się zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (4) i (UE) 2018/1725 (5). 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1284/2009, 

(1) Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 10. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec 

Republiki Gwinei (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 26). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1790 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograni-

czających wobec Republiki Gwinei (zob. s.153 niniejszego Dziennika Urzędowego). 
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ 
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1). 

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39). 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1284/2009 dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 16a 

1. Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej »Wyso
kim Przedstawicielem«) są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania swoich zadań wynikają
cych z niniejszej decyzji. Zadania te obejmują: 

a) w przypadku Rady: przygotowywanie i wprowadzanie zmian do załącznika I; 

b) w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: przygotowywanie zmian do załącznika I; 

c) w przypadku Komisji: 

(i) dodanie treści załącznika I do elektronicznego skonsolidowanego wykazu osób, grup i podmiotów podlegających 
sankcjom finansowym Unii oraz na interaktywnej mapie sankcji, przy czym zarówno wykaz, jak i mapa są ogólnie 
dostępne; 

(ii) przetwarzanie informacji na temat wpływu środków przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia, takich 
jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy. 

2. Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel są uprawnieni, w stosownych przypadkach, do przetwarzania odpowiednich 
danych dotyczących przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie 
osoby za przestępstwa lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie 
to jest niezbędne do przygotowania załącznika I. 

3. Do celów niniejszego rozporządzenia Rada, służby Komisji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządze
nia i Wysoki Przedstawiciel są wyznaczeni jako »administratorzy« w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje 
prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2019 r.  

W imieniu Rady 
A.-K. PEKONEN 

Przewodniczący     
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