
DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/280 

z dnia 23 lutego 2018 r. 

zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Białorusi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB (1). 

(2)  Z przeglądu tej decyzji wynika, że obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi 
należy przedłużyć do dnia 28 lutego 2019 r. 

(3)  Ponadto Rada ustaliła, że eksport niektórych rodzajów karabinków sportowych małego kalibru, pistoletów 
sportowych małego kalibru i amunicji małego kalibru, wyłącznie do użytku podczas imprez sportowych lub 
treningów sportowych, lub pomoc techniczna lub usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansowa 
z nimi związana, mogą być dozwolone przez państwa członkowskie, podkreślając, że będzie to ograniczona 
liczba oraz że pozostanie to uszczerbku dla przepisów dotyczących wydawania zezwoleń. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/642/WPZiB. 

(5)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszej decyzji powinna ona wejść w życie 
w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

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

„4. Na zasadzie odstępstwa od art. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazywanie 
lub eksport karabinków sportowych małego kalibru, pistoletów sportowych małego kalibru i amunicji małego 
kalibru, które przeznaczone są wyłącznie do użytku podczas imprez sportowych i treningów sportowych, lub pomoc 
techniczną lub usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansową z nimi związaną. 

Unia przyjmuje środki niezbędne do określenia odnośnych przedmiotów, które mają zostać objęte niniejszym 
ustępem. 

5. Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o zamiarze udzielenia 
zezwolenia zgodnie z ust. 4 co najmniej dziesięć dni przed udzieleniem tego zezwolenia, w tym również o rodzaju 
i ilości odnośnego sprzętu oraz celu, dla którego jest przeznaczony, lub charakterze pomocy lub usług z nim 
związanych.”;  

2) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8 

1. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 28 lutego 2019 r. 

2. Niniejsza decyzja podlega stałemu przeglądowi i jest w stosownych przypadkach odpowiednio przedłużana lub 
zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”. 
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(1) Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi  
(Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1). 



Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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