
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2012/149/WPZiB 

z dnia 13 marca 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei 

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 
2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Republiki Gwinei ( 1 ). 

(2) W dniu 27 października 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/706/WPZiB ( 2 ), przedłużającą obowiązywanie 
środków ograniczających ustanowionych w decyzji 
2010/638/WPZiB do dnia 27 października 2012 r. 

(3) Należy zmienić środki dotyczące sprzętu wojskowego 
przewidziane w decyzji 2010/638/WPZiB. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Rady 
2010/638/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 2 ust. 1 decyzji 2010/638/WPZiB lit. d) i e) otrzymują 
nowe brzmienie oraz dodaje się nową literę: 

„d) zwrotu niebojowych śmigłowców transportowych, 
pozbawionych sprzętu wojskowego, wyłącznie do użytku 
władz Gwinei, pod warunkiem że rząd Republiki Gwinei 
złożył wcześniej pisemne zobowiązanie, zgodnie z którym 
korzystanie z tych śmigłowców pozostanie pod kontrolą 
cywilną oraz nie zostaną one wyposażone w sprzęt 
wojskowy; 

e) dostarczania pomocy technicznej, usług pośrednictwa 
i innych usług związanych z przedmiotami, o których 
mowa w lit. a)–d) lub z programami i operacjami, 
o których mowa w lit. a); 

f) zapewniania finansowania ani pomocy finansowej zwią
zanych z przedmiotami, o których mowa w lit. a)–d) lub 
z programami i operacjami, o których mowa w lit. a);”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. VESTAGER 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 10. 
( 2 ) Dz.U. L 281 z 28.10.2011, s. 28.
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