
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2012/723/WPZiB 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko 
niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 21 marca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/172/WPZiB ( 1 ). 

(2) Aby ułatwić zwrot państwu egipskiemu sprzeniewierzo
nych środków finansowych, odstępstwa na mocy decyzji 
2011/172/WPZiB należy zmienić, tak aby umożliwić 
odblokowanie niektórych zamrożonych środków finan
sowych lub zasobów gospodarczych, które potrzebne 
są do zaspokojenia wymogów wydanego w Unii orze
czenia sądowego lub decyzji administracyjnej, lub orze
czenia sądowego wykonalnego w danym państwie człon
kowskim przed lub po dacie umieszczenia w wykazie 
zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych, 
podmiotów i organów. 

(3) W decyzji 2011/172/WPZiB należy zatem wprowadzić 
odpowiednie zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2011/172/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy 
państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie 
niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów 
gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki: 

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przed
miotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed 
dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, podmiot 
lub organ, o których mowa w ust. 1, zostali umieszczeni 
w załączniku lub orzeczenia sądowego lub decyzji admi
nistracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego 
wykonalnego w danym państwie członkowskim przed 
tym dniem lub później; 

b) środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzys
tane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpie
czonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych 

w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych 
przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wyko
nawcze regulujące prawa osób mających takie roszczenia; 

c) orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz 
wymienionych w załączniku osób fizycznych lub praw
nych, podmiotów lub organów; oraz 

d) uznanie decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem 
publicznym danego państwa członkowskiego. 

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe 
państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwole
niach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.”; 

2) art. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ust. 2 nie stosuje się do dodawania do zamrożonych 
rachunków: 

a) odsetek lub innych dochodów należnych od tych rachun
ków; lub 

b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub 
zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed 
dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom 
przewidzianym w ust. 1 i 2; lub 

c) płatności należnych z tytułu orzeczenia sądowego, 
decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego, 
wydanych w Unii, lub wykonalnych w danym państwie 
członkowskim, 

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody 
i płatności nadal podlegają środkom przewidzianym w ust. 
1.”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2012 r. 

W imieniu Rady 

G. DEMOSTHENOUS 
Przewodniczący

PL L 327/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.11.2012 

( 1 ) Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 63.
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