
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/331 

z dnia 27 lutego 2017 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 zakazie wywozu wszelkim osobom, podmiotom lub 
organom sprzętu, który mógłby być wykorzystany do wewnętrznych represji na Białorusi, jak również udzielania 
powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej. 

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 765/2006 nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2012/642/WPZiB. 

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/350 (3) zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB wyłącza z zakazu wywozu sprzęt do 
biathlonu. 

(4)  Żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia w niczym nie może naruszać wymogów dotyczących licencji na 
mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 (4). 

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

(6)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1) w art. 1a dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Ustęp 1 nie ma zastosowania do karabinków biathlonowych oraz przeznaczonej do nich amunicji 
i celowników, wymienionych w załączniku IV, które są również zgodne ze specyfikacją dotyczącą sprzętu biathlo
nowego określoną w przepisach rozgrywania konkurencji i zawodów Międzynarodowej Unii Biathlonowej (MUB) 
oraz są przeznaczone wyłącznie do użytku w rozgrywaniu konkurencji i szkoleniach biathlonowych.”;  

2) w art. 1b dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Ustęp 1 nie ma zastosowania do karabinków biathlonowych oraz przeznaczonej do nich amunicji 
i celowników, wymienionych w załączniku IV, które są również zgodne ze specyfikacją dotyczącą sprzętu biathlo
nowego określoną w przepisach rozgrywania konkurencji i zawodów MUB oraz są przeznaczone wyłącznie do 
użytku w rozgrywaniu konkurencji i szkoleniach biathlonowych.”. 
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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). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2017/350 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 81). 
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 Protokołu Narodów 

Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełnia
jącego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni 
palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz 
amunicji (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 1). 



2. Tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 jako załącznik IV. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2017 r. 

W imieniu Rady 
K. MIZZI 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK IV 

Karabinki biathlonowe, amunicja i celowniki, o których mowa w art. 1a i 1b zgodne są również ze 
specyfikacją dotyczącą sprzętu biathlonowego określoną w przepisach rozgrywania konkurencji i zawodów 

Międzynarodowej Unii Biathlonowej 

Karabinki biathlonowe: 

ex 9303 30  Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu: 

Amunicja do karabinków biathlonowych: 

ex 9306 21  Naboje do strzelb myśliwskich 

ex 9306 29  Części ładunków do strzelb myśliwskich 

ex 9306 30 90  Naboje i części ładunków do broni innej niż strzelby myśliwskie, broń wojskowa, rewolwery i pistolety 
objęte pozycją 9302, pistolety maszynowe objęte pozycją 9301 

Celowniki do karabinków biathlonowych: 

ex 9305 20  Części i akcesoria broni i strzelb myśliwskich objętych pozycją 9303”  
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