
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/277 

z dnia 25 lutego 2016 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 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających 
skierowanych przeciwko 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 Rady (WE) nr 765/2006 (2) stanowi o zamrożeniu aktywów prezydenta Aleksandra Łukaszenki i 
niektórych urzędników z Białorusi, jak również aktywów 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, w tym 
w szczególności osób i podmiotów zapewniających temu reżimowi finansowe lub materialne wsparcie. 

(2)  Należy utrzymać zamrożenie aktywów w odniesieniu do czterech osób wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 765/2006. 

(3)  Należy skreślić wszystkie osoby i podmioty wymienione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, 
w odniesieniu do których zawieszono zamrożenie aktywów; należy zakończyć zawieszenie stosowania zakazów. 

(4)  Wyżej wymieniony środek wchodzi w zakres stosowania Traktatu, zatem do nadania mu skuteczności niezbędne 
są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności aby zapewnić jednolite stosowanie tego środka 
przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 uchyla się ust. 6;  

2) uchyla się art. 8b;  

3) uchyla się załącznik IV. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 134 

z 20.5.2006, s. 1). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2016 r. 

W imieniu Rady 
K.H.D.M. DIJKHOFF 

Przewodniczący  
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