
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/275 

z dnia 23 lutego 2018 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) zakazuje eksportu sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do 
represji wewnętrznych, na rzecz osób, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi, a także 
związanej z tym 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) 2018/280 (3), która zmienia decyzję 2012/642/WPZiB, przewiduje odstępstwa od zakazu 
eksportu niektórych rodzajów karabinków sportowych małego kalibru, pistoletów sportowych małego kalibru 
i amunicji małego kalibru, oraz od zakazu udzielania pomocy lub usług z nimi związanych, uznając 
jednocześnie, że eksport takiego sprzętu powinien być ograniczony. 

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

(5)  Żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie ma wpływu na wymogi dotyczące zezwoleń określone 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 (4). 

(6)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 
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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) 2018/280 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Białorusi (zob. s. 16 niniejszego Dziennika Urzędowego). 
(4) Rozporządzenie (UE) nr 258/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 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). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

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

„5. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwe organy w państwach członkowskich wymienione w załączniku II 
mogą udzielić zezwolenia na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub eksport wymienionych w załączniku V 
karabinków sportowych, pistoletów sportowych i amunicji do nich, które są również zgodne ze specyfikacją 
określoną w podręczniku dotyczącym kontroli sprzętu wydanym przez Międzynarodową Federację Strzelectwa 
Sportowego, na warunkach, jakie organy te uznają za stosowne, jeżeli stwierdzą, że sprzęt ten jest przeznaczony 
wyłącznie do użytku podczas imprez sportowych i treningów sportowych uznanych przez Międzynarodową 
Federację Strzelectwa Sportowego. 

6. Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia 
zezwolenia zgodnie z ust. 5 co najmniej dziesięć dni przed udzieleniem tego zezwolenia, w tym również o rodzaju 
i ilości odnośnego sprzętu oraz celu, dla którego jest przeznaczony.”;  

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

„5. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwe organy w państwach członkowskich wymienione w załączniku II 
mogą udzielić zezwolenia na udzielanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, 
finansowania lub pomocy finansowej, związanych z wymienionymi w załączniku V karabinkami sportowymi, 
pistoletami sportowymi i amunicją do nich, które są również zgodne ze specyfikacją określoną w podręczniku 
dotyczącym kontroli sprzętu wydanym przez Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego, na warunkach, 
jakie organy te uznają za stosowne, jeśli stwierdzą, że sprzęt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku podczas 
imprez sportowych i treningów sportowych uznanych przez Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego. 

6. Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia 
zezwolenia zgodnie z ust. 5 co najmniej dziesięć dni przed udzieleniem tego zezwolenia, w tym również 
o charakterze pomocy lub usług z nim związanych.”;  

3) tekst zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik V. 

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 23 lutego 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK V 

Karabinki sportowe, pistolety sportowe i amunicja, o których mowa w art. 1a ust. 5 i art. 1b ust. 5, przeznaczone 
wyłącznie do użytku podczas imprez sportowych i treningów sportowych: 

ex 9303 30 Karabinki sportowe o kalibrze.22 cali 

ex 9302 Pistolety sportowe o kalibrze.22 cali 

ex 9306 30 10 Amunicja do pistoletów sportowych o kalibrze.22 cali 

ex 9306 30 90 Amunicja do karabinków sportowych o kalibrze.22 cali”.    
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