KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, dnia 31.1.2007
KOM(2007) 40 wersja ostateczna

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE RADY
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków
ograniczających w odniesieniu do Liberii

(przedstawiony przez Komisję)
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UZASADNIENIE

PL

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące Liberii wprowadza zakaz świadczenia
określonych usług związanych z bronią i ze sprzętem wojskowym oraz zakaz
przywozu nieoszlifowanych diamentów zgodnie ze wspólnym stanowiskiem
2006/31/WPZiB i 2006/518/WPZiB, jak również z rezolucją Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 1521(2003) i kolejnymi odnośnymi rezolucjami odnawiającymi i
zmieniającymi środki ograniczające w odniesieniu do Liberii.

(2)

W drodze rezolucji 1731 (2006) z dnia 20 grudnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ
zdecydowała między innymi, że środki dotyczące broni nie mają zastosowania do
dostaw, zgłoszonych uprzednio komitetowi ustanowionemu na mocy pkt 21 rezolucji
nr 1521 (2003), nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego innego niż nieśmiercionośna
broń i amunicja, przeznaczonego do wyłącznego użytku członków policji i sił
bezpieczeństwa rządu Liberii, którzy od momentu rozpoczęcia Misji ONZ w Liberii w
październiku 2003 r. poddani zostali weryfikacji oraz przeszkoleniu.

(3)

Niniejsze wyłączenie z embarga na broń powinno mieć również zastosowanie do
powiązanej pomocy finansowej, w związku z czym rozporządzenie Rady (WE) nr
234/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.
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Wniosek
ROZPORZĄDZENIE RADY
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków
ograniczających w odniesieniu do Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i
301,
uwzględniając wspólne stanowisko 2007/…/WPZiB z dnia … 2007 r. odnawiające i
zmieniające niektóre środki ograniczające zastosowane wobec Liberii1,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

We wspólnym stanowisku Rady 2004/137/WPZiB z dnia 10 lutego 2004 r.
dotyczącym środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii2 przewidziano
wykonanie środków określonych w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1521
(2003) dotyczących Liberii, w tym embarga na broń i zakazu świadczenia pomocy
technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi.

(2)

Zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1647 (2005), 1683 (2006), 1689
(2006) i 1731 (2006), we wspólnych stanowiskach 2006/31/WPZiB, 2006/518/WPZiB
i 2007/…/WPZiB zatwierdzono środki ograniczające zawarte we wspólnym
stanowisku 2004/137/WPZiB na kolejny okres i przewidziano wprowadzenie pewnych
zmian.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 234/20043 zabrania świadczenia na rzecz Liberii
pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi oraz przywozu
nieoszlifowanych diamentów z Liberii.

(4)

W związku z rozwojem sytuacji w Liberii, dnia 20 grudnia 2006 r. Rada
Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1731 (2006) odnawiającą środki
ograniczające nałożone na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1521 (2003)
i zdecydowała, że środki dotyczące broni nie mają zastosowania do dostaw,
zgłoszonych uprzednio komitetowi ustanowionemu na mocy pkt 21 rezolucji nr 1521
(2003), nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego z wyłączeniem nieśmiercionośnej

1

Dz.U. L 201 z 25.7.2006, str. 36.
Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem
2004/902/WPZiB (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str.113.)
Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr
1819/2006 (Dz.U. L 351 z 13.12.2006, str. 1.)
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broni i amunicji, przeznaczonego do wyłącznego użytku członków policji i sił
bezpieczeństwa rządu Liberii, którzy od momentu rozpoczęcia Misji ONZ w Liberii w
październiku 2003 r. poddani zostali weryfikacji oraz przeszkoleniu.
(5)

Wspólne stanowisko 2007/…/WPZiB przewiduje dodatkowe odstępstwo obejmujące
tego rodzaju dostawy i wzywa Wspólnotę do podjęcia działań.

(6)

Wspomniana poprawka powinna obowiązywać z mocą wsteczną od dnia
następującego po przyjęciu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji nr 1731 (2006).

(7)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 234/2004 powinno zostać
odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 234/2004 wprowadza się następujące zmiany:
Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 3
1.

W drodze odstępstwa od art. 2, właściwe organy, zgodnie z załącznikiem I, danego
państwa członkowskiego, w którym dostawca usług ma siedzibę, mogą zezwolić na
zapewnienie:
a)

b)

PL

pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z
(i)

bronią oraz sprzętem pokrewnym w sytuacji, kiedy taka pomoc bądź
usługi są przeznaczone wyłącznie na wsparcie i potrzeby Misji
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Liberii, lub

(ii)

bronią i amunicją, które pozostają pod nadzorem Specjalnych Służb
Bezpieczeństwa i są przeznaczone do nieograniczonego użytku
operacyjnego oraz które zostały dostarczone, za zgodą komitetu
ustanowionego na mocy pkt 21 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
1521 (2003), członkom wspomnianych specjalnych służb do celów
szkoleniowych przed dniem 13 czerwca 2006 r.;

finansowania oraz pomocy finansowej związanej z:
(i)

bronią i sprzętem pokrewnym przeznaczonym wyłącznie na wsparcie i
potrzeby międzynarodowego programu szkoleń i reform liberyjskich sił
zbrojnych i policji, pod warunkiem że komitet ustanowiony na mocy pkt
21 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1521 (2003) zezwolił na
wywóz, sprzedaż, dostawę bądź przekazanie broni lub odnośnych
powiązanych materiałów,

(ii)

nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do
użytku humanitarnego lub ochronnego, pod warunkiem że komitet
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ustanowiony na mocy pkt 21 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
1521 (2003) zezwolił na wywóz, sprzedaż, dostawę bądź przekazanie
odnośnego sprzętu, lub
(iii) bronią i amunicją przeznaczoną do użytku przez członków policji i sił
bezpieczeństwa rządu Liberii, którzy od momentu rozpoczęcia Misji
ONZ w Liberii w październiku 2003 r. poddani zostali weryfikacji oraz
przeszkoleniu, pod warunkiem że komitet ustanowiony na mocy pkt 21
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1521 (2003) zezwolił na wywóz,
sprzedaż, dostawę bądź przekazanie odnośnej broni lub amunicji,
(iv) nieśmiercionośnym
sprzętem
wojskowym,
z
wyłączeniem
nieśmiercionośnej broni i amunicji, przeznaczonym do wyłącznego
użytku przez członków policji i sił bezpieczeństwa rządu Liberii, którzy
od momentu rozpoczęcia Misji ONZ w Liberii w październiku 2003 r.
poddani zostali weryfikacji oraz przeszkoleniu, pod warunkiem że
komitet ustanowiony na mocy pkt 21 rezolucji Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 1521 (2003) został powiadomiony o wywozie, sprzedaży,
dostawie bądź przekazaniu odnośnego sprzętu.
2.

Nie udziela się zezwoleń na działania, które już miały miejsce.”
Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21
grudnia 2006 r.

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

W imieniu Rady
Przewodniczący
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