
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 354/2012 

z dnia 23 kwietnia 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 2012/212/WPZiB z dnia 
23 kwietnia 2012 r. zmieniającą decyzję 2010/639/WPZiB 
w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi ( 1 ), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji 
Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 765/2006 ( 2 ) stanowi o zamro 
żeniu aktywów prezydenta Aleksandra Łukaszenki 
i niektórych urzędników z Białorusi, jak również osób 
odpowiedzialnych za przypadki poważnego naruszenia 
praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa 
obywatelskiego i opozycji demokratycznej oraz osób 
i podmiotów czerpiących korzyści z reżimu Aleksandra 
Łukaszenki lub wspierających ten reżim. 

(2) Decyzją Rady 2012/212/WPZiB Rada postanowiła, że 
należy ustanowić odstępstwo od zamrożenia aktywów 
w celu zapewnienia dostępności funduszy lub zasobów 
gospodarczych do oficjalnych celów misji dyplomatycz
nych lub konsularnych lub organizacji międzynarodo
wych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem 
międzynarodowym. 

(3) Wyżej wymieniony środek wchodzi w zakres stosowania 
Traktatu, zatem do nadania mu skuteczności niezbędne 
są działania regulacyjne na szczeblu Unii, w szczególno 
ści, aby zapewnić jednolite stosowanie tego środka przez 
podmioty gospodarcze we wszystkich państwach człon
kowskich. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 dodaje się artykuł 
w brzmieniu: 

„Artykuł 4b 

W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw 
członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymie
nionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach jakie 
uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych 
funduszy lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie 
niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych po ustale
niu, że są one niezbędne dla oficjalnych celów misji dyplo
matycznych lub konsularnych lub organizacji międzynarodo
wych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem 
międzynarodowym.”. 

Artykuł 2 

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 Luksemburgu dnia 23 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący

PL 25.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 113/1 

( 1 ) Zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
( 2 ) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.
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