
DECYZJA RADY 2012/170/WPZiB 

z dnia 23 marca 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec 
kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 27 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/573/WPZiB ( 1 ). 

(2) Aby ułatwić polityczne rozstrzygnięcie konfliktu 
naddniestrzańskiego i przywrócenie swobodnego prze
pływu osób przez granice administracyjne regionu 
Naddniestrza, środki ograniczające mające zastosowanie 
w odniesieniu do załącznika I do decyzji 
2010/573/WPZiB powinny pozostać zawieszone do 
dnia 30 września 2012 r. Kiedy okres ten dobiegnie 
końca, Rada powinna dokonać przeglądu tych środków 
ograniczających w świetle aktualnej sytuacji w dwóch 
wyżej wymienionych kwestiach. 

(3) Aby ułatwić rozstrzygnięcie nierozwiązanych problemów 
szkół posługujących się alfabetem łacińskim, środki ogra
niczające mające zastosowanie do załącznika II do 
decyzji 2010/573/WPZiB powinny pozostać zawieszone 
do dnia 30 września 2012 r. Kiedy okres ten dobiegnie 
końca, Rada powinna dokonać przeglądu tych środków 
ograniczających, tak aby zapewnić spełnienie warunków, 
które pozwolą na skuteczne i stabilne przywrócenie 
normalnego funkcjonowania szkół posługujących się alfa
betem łacińskim w regionie Naddniestrza, w szczegól
ności poprzez zniesienie ograniczeń dotyczących reje
strowania tych szkół przez władze de facto tego regionu, 
zapewnienie wszystkim tym szkołom dobrych warunków 
działania oraz stabilnych warunków tego działania 
w czasie. 

(4) Należy uaktualnić informacje dotyczące niektórych osób 
wymienionych w wykazach zawartych w załącznikach I i 
II do decyzji 2010/573/WPZiB. 

(5) Do decyzji 2010/573/WPZiB należy wprowadzić odpo
wiednie zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/573/WPZiB art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Środki ograniczające nałożone niniejszą decyzją 
zawiesza się do dnia 30 września 2012 r. Na końcu tego 
okresu Rada dokona przeglądu tych środków ograniczają
cych.”. 

Artykuł 2 

1. W załączniku I do decyzji 2010/573/WPZiB wprowadza 
się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. 

2. W załączniku II do decyzji 2010/573/WPZiB wprowadza 
się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 54.



ZAŁĄCZNIK I 

Wpisy dotyczące wymienionych niżej osób zastępuje się następującymi wpisami: 

1. SMIRNOW, Igor Nikołajewicz, były „prezydent”, ur. 23 października 1941 r. w Chabarowsku, Federacja Rosyjska, 
paszport rosyjski nr 50No0337530. 

2. SMIRNOW, Władimir Igorewicz, syn „prezydenta” i były „przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego”, ur. 
3 kwietnia 1961 r. w Kupiańsku, obwód charkowski, lub w Nowej Kachowce, obwód chersoński, Ukraina, paszport 
rosyjski nr 50No00337016. 

3. CHAŻEJEW, Stanisław Galimowicz, były „minister obrony”, ur. 28 grudnia 1941 r. w Czelabińsku, Federacja Rosyjska. 

4. ANTJUFIEJEW, Władimir Jurijewicz, znany jako SZEWCOW, Wadim, były „minister bezpieczeństwa państwa”, ur. 
w 1951 r. w Nowosybirsku, Federacja Rosyjska, paszport rosyjski. 

5. KOROLIOW, Aleksandr Iwanowicz, były „wiceprezydent”, ur. 24 października 1958 r. we Wrocławiu, Polska, paszport 
rosyjski. 

6. KRASNOSIELSKI, Wadim Nikołajewicz, były „minister spraw wewnętrznych”, ur. 14 kwietnia 1970 r. w Daurii, rejon 
zabajkalski, obwód czytyjski, Federacja Rosyjska. 

7. ATAMANIUK, Władimir, były „wiceminister obrony”.
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ZAŁĄCZNIK II 

Wpisy dotyczące wymienionych niżej osób zastępuje się następującymi wpisami: 

1. MAZUR, Igor Leonidowicz, były „szef administracji państwowej w rejonie dubosarskim”, ur. 29 stycznia 1967 r. 
w Dubosarach, Republika Mołdowy. 

2. PŁATONOW, Jurij Michajłowicz, znany jako Jurij PŁATONOW, były „szef administracji państwowej w rejonie 
rybnickim i w mieście Rybnica”, ur. 16 stycznia 1948 r. w Klimkowie, rejon poddorski, obwód nowogrodzki, paszport 
rosyjski nr 51No0527002, wydany przez ambasadę rosyjską w Kiszyniowie w dniu 4 maja 2001 r. 

3. KOGUT, Wieczesław Wasiljewicz, „szef administracji państwowej w mieście Bendery”, ur. 16 lutego 1950 r. w Taraclii, 
rejon Czadyr-Łungi, Republika Mołdowy. 

4. KOSTYRKO, Wiktor Iwanowicz, były „szef administracji państwowej w mieście Tyraspol”, ur. 24 maja 1948 r. 
w Komsomolsku nad Amurem, Kraj Chabarowski, Federacja Rosyjska.
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