
DECYZJA RADY 2012/36/WPZiB 

z dnia 23 stycznia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 25 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Białorusi ( 1 ). 

(2) W dniu 10 października 2011 r. Rada przedłużyła 
obowiązywanie istniejących środków ograniczających do 
dnia 31 października 2012 r. poprzez przyjęcie decyzji 
2011/666/WPZiB ( 2 ). 

(3) Zważywszy na powagę sytuacji panującej na Białorusi, 
należy przyjąć dodatkowe środki ograniczające wobec 
tego państwa. 

(4) Ograniczenia dotyczące wjazdu i zamrażania funduszy 
oraz zasobów gospodarczych powinny mieć zastoso
wanie do osób odpowiedzialnych za przypadki poważ
nego naruszenia praw człowieka lub represje wobec 
społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, 
w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze, 
a także wobec osób i podmiotów czerpiących korzyści 
z reżimu Łukaszenki lub wspierających ten reżim, 
w szczególności do osób i podmiotów dostarczających 
wsparcia finansowego lub materialnego reżimowi. 

(5) Należy odpowiednio zmienić decyzję 2010/639/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji Rady 2010/639/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 1 ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu: 

„e) przypadki poważnego naruszenia praw człowieka oraz 
prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i 
opozycji demokratycznej na Białorusi, zgodnie z 
wykazem w załączniku V; 

f) oraz osób i podmiotów czerpiących korzyści z reżimu 
Łukaszenki lub wspierających ten reżim, zgodnie 
z wykazem w załączniku V.”; 

2) w art. 2 ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu: 

„c) za przypadki poważnego naruszenia praw człowieka lub 
represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji 
demokratycznej na Białorusi, zgodnie z wykazem 
w załączniku V; 

d) oraz osób i podmiotów czerpiących korzyści z reżimu 
Aleksandra Łukaszenki lub wspierających ten reżim, 
zgodnie z wykazem w załączniku V”. 

3) art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio 
żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych osobom 
wymienionym w załącznikach IIIA, IV i V, ani na ich rzecz.”; 

4) art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób 
wymienionych w załącznikach IIIA, IV i V oraz 
członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, 
w tym do opłacenia żywności, czynszu lub kredytu hipo
tecznego, lekarstw i leczenia, podatków, składek ubezpie
czeniowych i opłat za usługi użyteczności publicznej;”. 

Artykuł 2 

Załącznik do niniejszej decyzji dodaje się do decyzji 
2010/639/WPZiB jako załącznik V. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 18. 
( 2 ) Dz.U. L 265 z 11.10.2011, s. 17.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK V 

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) i f) oraz w art. 2 ust. 1 lit. c) i d) 

Osoby 

Podmioty”
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