
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/479 

z dnia 22 marca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Mjanmie/Birmie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2021/482 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie 
środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie (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 401/2013 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 
2013/184/WPZiB (3). 

(2) W dniu 22 marca 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/482, którą zmieniła decyzję 2013/184/WPZiB, 
w tym jej tytuł. Rada rozszerzyła również kryteria decydujące o umieszczeniu w wykazie, aby umożliwić stosowanie 
ukierunkowanych środków ograniczających wobec osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których 
działania podważają demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także wobec osób prawnych, podmiotów 
i organów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub generują
cych dochody lub zapewniających wsparcie dla sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub osiągających korzyści od sił 
zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), a tym samym przyczyniających się do działań podważających demokrację i prawo
rządność lub do poważnych pogwałceń praw człowieka w Mjanmie/Birmie lub osiągających dzięki nim korzyści. 

(3) Do wdrożenia środków przewidzianych w decyzji (WPZiB) 2021/482 konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych 
na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we 
wszystkich państwach członkowskich. 

(4) Należy w związku z tym odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 401/2013, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 401/2013 wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008”; 

2) art. 4a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W załączniku IV umieszcza się: 

a) osoby fizyczne z sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), sił policyjnych Mjanmy i ze straży granicznej odpowie
dzialne za poważne naruszenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie; 

b) osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy, których działania, polityka lub działalność podważają 
demokrację lub praworządność w Mjanmie/Birmie lub które angażują się w działania zagrażające pokojowi, 
bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy bądź wspierają takie działania; 

(1) Zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko 

Mjanmie/Birmie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008 (Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1).
(3) Decyzja Rady 2013/184/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko 

Mjanmie/Birmie oraz uchylająca decyzję 2010/232/WPZiB (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75).
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c) osoby fizyczne z sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), sił policyjnych Mjanmy i ze straży granicznej odpowie
dzialne za utrudnianie świadczenia pomocy humanitarnej na rzecz osób cywilnych znajdujących się 
w potrzebie; 

d) osoby fizyczne z sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), sił policyjnych Mjanmy i ze straży granicznej odpowie
dzialne za utrudnianie przeprowadzenia niezależnych dochodzeń w sprawie zarzucanych poważnych naru
szeń lub pogwałceń praw człowieka; 

e) osoby prawne, podmioty lub organy będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą sił zbrojnych 
Mjanmy (Tatmadaw) lub generujące dochody lub zapewniające wsparcie dla sił zbrojnych Mjanmy/Birmy 
(Tatmadaw) lub osiągające korzyści od sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw); 

f) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy związane z osobami fizycznymi, o których mowa w lit. a)– 
e).”; 

3) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 4da 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4a właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektó
rych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finan
sowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środ
ków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do celów humanitarnych, takich jak świadczenie lub 
ułatwianie świadczenia pomocy, co obejmuje dostarczanie artykułów medycznych i żywności, przewóz pracowników 
organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy, lub też na potrzeby ewakuacji z Mjanmy/Birmy. 

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o zezwoleniach wydanych 
na podstawie ust. 1 w terminie czterech tygodni od wydania zezwolenia.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2021 r.  

W imieniu Rady 
J. BORRELL FONTELLES 

Przewodniczący     
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