
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 114/2012 

z dnia 10 lutego 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 
2012 r. ( 1 ) zmieniającą decyzję 2010/639/WPZiB ( 2 ) w sprawie 
środków ograniczających wobec Białorusi, 

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 (WE) nr 765/2006 ( 3 ) przewiduje 
zamrożenie aktywów prezydenta Aleksandra Łukaszenki 
i niektórych urzędników z Białorusi. 

(2) Decyzją 2012/36/WPZiB Rada stwierdziła, że zamro 
żenie funduszy i zasobów gospodarczych powinno 
objąć osoby odpowiedzialne za przypadki poważnego 
naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeń
stwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, 
w szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze, 
a także osoby i podmioty czerpiące korzyści z reżimu 
Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, w tym 
w szczególności osoby i podmioty zapewniające temu 
reżimowi finansowe i materialne wsparcie. 

(3) Środek ten wchodzi w zakres stosowania Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do nadania 
mu skuteczności niezbędne są działania na szczeblu unij
nym, w szczególności aby zapewnić jednolite stosowanie 
tego środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich 
państwach członkowskich. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 765/2006. 

(5) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia
nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze 
będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym 
władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, 
podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I, IA 
oraz IB. 

2. Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio 
żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych osobom 
fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymie
nionym w załączniku I, IA lub IB, ani na ich rzecz. 

3. Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału 
w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie 
lub pośrednie obejście środków, o których mowa w ust. 1 
i 2. 

4. Załącznik I obejmuje wykaz osób fizycznych lub praw
nych, podmiotów i organów, które zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. 
a) decyzji Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 
2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Białoru
si (*) zostały uznane przez Radę za odpowiedzialne za 
łamanie międzynarodowych standardów wyborczych 
podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 
19 marca 2006 r. oraz za represje wobec społeczeństwa 
obywatelskiego i opozycji demokratycznej, lub za osoby, 
podmioty lub organy z nimi związane. 

5. Załącznik IA obejmuje wykaz osób fizycznyhc lub 
prawnych, podmiotów i organów, które zgodnie z art. 2 
ust. 1 lit. b) decyzji 2010/639/WPZiB zostały uznane 
przez Radę za odpowiedzialne za łamanie międzynarodo
wych standardów wyborczych podczas wyborów prezyden
ckich na Białorusi dnia 19 grudnia 2010 r. oraz za represje 
wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokra
tycznej, lub za osoby, podmioty lub organy z nimi zwią
zane. 

6. Załącznik IB obejmuje wykaz osób fizycznych lub 
prawnych, podmiotów i organów, które zgodnie z art. 2 
ust. 1 lit. c) i d) decyzji 2010/639/WPZiB zostały uznane 
przez Radę za: (i) za odpowiedzialne za przypadki poważ
nego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społe
czeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na 
Białorusi; albo (ii) osoby lub podmioty czerpiące korzyści 
z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim. 

___________ 
(*) Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 18.”; 

2) w art. 2b ust. 1 i 2, art. 3 ust. 1 lit. a), art. 4a oraz w art. 8a 
ust. 1 i 4 odesłanie do „załączników I i IA” zastępuje się 
odesłaniem do „załączników I, IA i IB”.
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( 1 ) Dz.U. L 19 z 24.1.2012, s. 31. 
( 2 ) Decyzja z dnia 25 października 2010 r. (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, 

s. 18). 
( 3 ) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.



Artykuł 2 

Załącznik do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IB do rozporządzenia (WE) nr 765/2006. 

Artykuł 3 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ANTORINI 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK IB 

W niniejszym załączniku nie ma wpisów.”
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