
DECYZJA RADY 2012/206/WPZiB 

z dnia 23 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 1 grudnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/782/WPZiB ( 1 ). 

(2) W związku z powagą sytuacji w Syrii, Rada uważa, że 
konieczne jest nałożenie dodatkowych środków ograni
czających wobec reżimu syryjskiego. 

(3) W tym kontekście należy zabronić sprzedaży, dostawy, 
przekazywania lub wywozu dalszych towarów i technolo
gii, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania 
wewnętrznych represji, lub poddać je wymogowi uzys
kania zezwolenia. 

(4) Należy ponadto zabronić sprzedaży, dostawy, przekazy
wania lub wywozu towarów luksusowych do Syrii. 

(5) Decyzję 2011/782/WPZiB należy odpowiednio zmienić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2011/782/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Syrii 
uzbrojenia i materiałów z nim związanych, łącznie z bronią 
i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, 
sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej 
wymienionych, jak również sprzętu, który mógłby zostać 
wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, przez 
obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw 
członkowskich lub z użyciem statków pływających pod ich 
banderą lub ich statków powietrznych, są zabronione nieza
leżnie od tego, czy pochodzą z terytoriów państw człon
kowskich. 

2. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Syrii 
niektórych innych: sprzętu, towarów i technologii, które 
mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych 
represji, lub do produkcji i konserwacji produktów, które 
mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych 
represji, przez obywateli państw członkowskich lub z teryto
riów państw członkowskich lub z użyciem statków pływa
jących pod ich banderą lub ich statków powietrznych, są 
zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów 
państw członkowskich. 

Unia podejmuje działania konieczne do określenia odpo
wiednich przedmiotów, które mają być objęte zakresem 
niniejszego ustępu. 

3. Zabronione jest: 

a) dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy tech
nicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych 
z przedmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2, lub zwią
zanych z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i używa
niem takich przedmiotów, jakiejkolwiek osobie fizycznej 
lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Syrii lub 
w celu wykorzystania na terytorium Syrii; 

b) zapewnianie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania 
lub pomocy finansowej związanej z przedmiotami, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w tym w szczególności 
dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, 
w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, prze
kazywania lub wywozu takich przedmiotów, lub w odnie
sieniu do udzielania związanej z tym pomocy technicz
nej, usług pośrednictwa lub innych usług jakiejkolwiek 
osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi 
w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium Syrii.”; 

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 1a 

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Syrii 
niektórych: sprzętu, towarów i technologii innych niż te, 
o których mowa w art. 1 ust. 2, które mogłyby zostać 
wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji, lub do 
produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać 
wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji, przez 
obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw 
członkowskich lub z użyciem statków pływających pod ich 
banderą lub ich statków powietrznych, wymagają zezwolenia 
wydawanego po rozpatrzeniu każdego indywidualnego przy
padku przez właściwe organy państwa członkowskiego 
wywozu. 

Unia podejmuje działania konieczne do określenia odpo
wiednich przedmiotów, które mają być objęte zakresem 
niniejszego ustępu. 

2. Zapewnianie: 

a) pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług 
związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, 
lub związanych z zaopatrzeniem, produkcją, konserwacją 
i używaniem takich przedmiotów na rzecz jakiejkolwiek 
osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu 
w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium Syrii; 

b) finansowania lub udzielania pomocy finansowej zwią
zanej z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, 
w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń 
kredytów eksportowych, w odniesieniu do jakiejkolwiek 
sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu takich 
przedmiotów, lub w odniesieniu do udzielania związanej 
z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub 
innych usług na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub 
prawnej, podmiotu lub organu w Syrii lub w celu wyko
rzystania na terytorium Syrii;
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( 1 ) Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.



wymaga również zezwolenia wydawanego przez właściwy 
organ państwa członkowskiego wywozu.”; 

3) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 8b 

Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub 
wywozu towarów luksusowych do Syrii przez obywateli 
państw członkowskich lub z terytoriów państw członkow
skich lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą 
lub ich statków powietrznych, niezależnie od tego, czy 
pochodzą z terytoriów państw członkowskich. 

Unia podejmuje działania konieczne do określenia odpo
wiednich przedmiotów, które mają być objęte zakresem 
niniejszego artykułu.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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