
DECYZJA RADY 2012/665/WPZiB 

z dnia 26 października 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 nałożyła środki 
ograniczające wobec Republiki Gwinei w drodze decyzji 
2010/638/WPZiB ( 1 ). 

(2) Jak wynika z przeglądu decyzji 2010/638/WPZiB, 
obowiązywanie środków ograniczających należy prze
dłużyć do dnia 27 października 2013 r. 

(3) Konieczna jest zmiana środków związanych z embargiem 
na broń przewidzianych w decyzji 2010/638/WPZiB. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/638/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 2 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się literę w brzmieniu: 

„g) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu 
materiałów wybuchowych i związanego z nimi 
sprzętu przeznaczonych wyłącznie do użytku cywil
nego w górnictwie i inwestycjach infrastrukturalnych 

oraz dostarczania pomocy technicznej, usług pośred
nictwa i innych usług, a także finansowania i udzie
lania pomocy finansowej związanej z takimi produk
tami, pod warunkiem że przechowywanie i wykorzys
tanie materiałów wybuchowych i związanego z nimi 
sprzętu i usług jest kontrolowane i weryfikowane 
przez niezależny organ oraz że podmioty świadczące 
powiązane usługi są ustalone;”; 

b) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadkach objętych lit. g) państwo członkowskie 
informuje pozostałe państwa członkowskie z dwutygod
niowym wyprzedzeniem o zamiarze przyznania zezwo
lenia na podstawie tej litery”; 

2) art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 27 października 
2013 r. Jest ona stale poddawana przeglądowi. Może być 
odnawiana lub zmieniana, w zależności od przypadku, jeżeli 
Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 10.
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