
DECYZJA RADY 2014/872/WPZiB 

z dnia 4 grudnia 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz decyzję 2014/659/WPZiB zmieniającą decyzję 

2014/512/WPZiB 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/512/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 8 września 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/659/WPZiB (2), aby nałożyć dalsze środki ograniczające. 

(3)  Rada uważa za konieczne wyjaśnić pewne przepisy. 

(4)  Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2014/512/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu 
nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni bądź bezpośredniego lub pośred
niego uczestnictwa w takich uzgodnieniach, jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których 
mowa w ust. 1 lub 2, po dniu 12 września 2014 r. z wyjątkiem pożyczek lub kredytów, których szczególnym 
i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów niezakazanego bezpośredniego lub pośred
niego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a Rosją lub jakimkolwiek innym 
państwem trzecim, lub pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania 
awaryjnego, tak aby umożliwić spełnienie kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych z siedzibą w Unii, 
stanowiących w ponad 50 % własność podmiotu, o którym mowa w załączniku I.”; 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Zakaz zawarty w ust. 3 nie ma zastosowania do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach 
umowy zawartej przed dniem 12 września 2014 r., jeżeli: 

a)  wszystkie zasady i warunki takich wypłat środków lub płatności: 

(i)  zostały uzgodnione przed dniem 12 września 2014 r.; oraz 

(ii)  nie zostały zmienione w tym dniu lub po tej dacie; oraz 

b)  przed dniem 12 września 2014 r. ustalony został umowny termin wymagalności w odniesieniu do spłaty w 
całości wszystkich udostępnionych środków oraz wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków w 
ramach umowy. 

Zasady i warunki wypłat środków lub płatności, o których mowa w niniejszym ustępie, obejmują postanowienia 
dotyczące: długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy 
procentowej lub metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.”; 

2)  art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zakaz zawarty w ust. 1, 2 i 3 pozostaje bez uszczerbku dla wykonania umów zawartych przed dniem 
1 sierpnia 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonywania takich umów oraz dla dostarczania części 
zamiennych i świadczenia usług niezbędnych do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii.”; 
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(1) Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizują
cymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13). 

(2) Decyzja Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabili
zującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 271 z 12.9.2014, s. 54). 



3)  art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakazy zawarte w ust.1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 
2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonywania takich umów.”; 

4)  art. 3a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakazy zawarte w ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów zawartych przed dniem 
12 września 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonywania takich umów oraz dla świadczenia 
pomocy niezbędnej do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w UE.”; 

5)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

1. Uprzedniego zezwolenia właściwego organu wywożącego państwa członkowskiego wymaga sprzedaż, dostawa, 
przekazywanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych rodzajów sprzętu służącego do następujących 
kategorii projektów eksploracji i produkcji w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu 
kontynentalnego, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu 
statków pływających lub statków powietrznych podlegających jurysdykcji państw członkowskich: 

a)  eksploracja i produkcja ropy naftowej w wodach o głębokości przekraczającej 150 metrów; 

b)  eksploracja i produkcja ropy naftowej na obszarach morskich na północ od koła podbiegunowego północnego; 

c)  projekty, których efektem może być produkcja ropy naftowej z zasobów zawartych w formacjach łupków przez 
szczelinowanie hydrauliczne; nie ma to zastosowania do eksploracji i produkcji przez formacje łupków w celu 
poszukiwania złóż innych niż łupkowe lub pozyskiwania z nich ropy naftowej. 

Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają być objęte niniejszym ustępem. 

2. Uprzedniego zezwolenia właściwego organu wywożącego państwa członkowskiego wymaga również: 

a)  świadczenie pomocy technicznej lub innych usług w związku ze sprzętem, o którym mowa w ust. 1; 

b)  finansowanie lub udzielanie pomocy finansowej do celów jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub 
wywozu sprzętu, o którym mowa w ust. 1, lub do celów udzielania odnośnej pomocy technicznej lub prowa
dzenia odnośnych szkoleń. 

3. Właściwe organy państw członkowskich nie udzielają zezwolenia na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazy
wanie lub wywóz sprzętu ani na świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli stwierdzą, że odnośna 
sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz lub świadczenie odnośnych usług służy jednej z kategorii eksploracji 
i produkcji, o których mowa w ust. 1. 

4. Ust. 3 pozostaje bez uszczerbku dla wykonania umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2014 r. lub umów 
dodatkowych niezbędnych do wykonywania takich umów. 

5. Zezwolenie może być udzielone, gdy sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz produktów, lub świadczenie 
usług, o których mowa w ust. 1 i 2, są konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne i 
istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków 
tego zdarzenia. W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych można dokonać sprzedaży, dostawy, przekazania 
lub wywozu, lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2, bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że 
eksporter powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych od dokonania takiej sprzedaży, dostawy, 
przekazania lub wywozu, lub świadczenia usług, przedstawiając odpowiednie szczegółowe uzasadnienie realizacji 
sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, lub świadczenia usług bez uprzedniego zezwolenia.”; 

6)  art. 4a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakazuje się świadczenia powiązanych usług, bezpośrednio lub pośrednio, niezbędnych do następujących kate
gorii projektów eksploracji i produkcji w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu konty
nentalnego, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu statków 
pływających lub statków powietrznych podlegających jurysdykcji państw członkowskich: 

a)  eksploracja i produkcja ropy naftowej w wodach o głębokości przekraczającej 150 metrów; 

b)  eksploracja i produkcja ropy naftowej na obszarach morskich wokół bieguna północnego na północ od koła 
podbiegunowego; 

c)  projekty, których efektem może być produkcja ropy naftowej z zasobów zawartych w formacjach łupków przez 
szczelinowanie hydrauliczne; nie ma to zastosowania do eksploracji i produkcji przez formacje łupków w celu 
poszukiwania złóż innych niż łupkowe lub pozyskiwania z nich ropy naftowej.”. 
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Artykuł 2 

Motyw 5 decyzji 2014/659/WPZiB otrzymuje brzmienie: 

„(5)  W tym kontekście właściwe jest rozszerzenie zakazu dotyczącego niektórych instrumentów finansowych. 
Należy nałożyć dodatkowe ograniczenia w dostępie do rynku kapitałowego w odniesieniu do rosyjskich insty
tucji finansowych będących własnością państwa, niektórych rosyjskich podmiotów w sektorze obronnym oraz 
niektórych rosyjskich podmiotów, których główną działalnością jest sprzedaż lub transport ropy naftowej. 
Zakazy te nie mają wpływu na usługi finansowe niewymienione w art. 1.”. 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

Przewodniczący  
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