
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/999 

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków 
ograniczających wobec Białorusi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec 
Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających 
wobec Białorusi.

(2) W dniach 24 i 25 maja 2021 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których zdecydowanie potępiła doprowadze
nie do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja 2021 r., które stwo
rzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego, a także zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana 
Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Wezwała Radę do jak najszybszego umieszczenia w wykazie dodatkowych osób i pod
miotów na podstawie odpowiednich ram sankcyjnych.

(3) Ze względu na powagę tego incydentu, w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych 
środkami ograniczającymi, zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy umieścić 
jeszcze jeden podmiot.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego roz
porządzenia.

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 pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) do tabeli „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 2 ust. 1” dodaje się następujący podmiot:

Nazwa
Transliteracja ang. 

pisowni białoruskiej
Transliteracja ang. 
pisowni rosyjskiej

Nazwa
(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające 
identyfikację Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data 
umieszczenia 

w wykazie

„15. Belaeronavigatsia

przedsiębiorstwo 
państwowe

Białoruski: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Adres: 19 Korotkevich Str., 
Minsk, 220039, Republic of 
Belarus

Nr tel.: +375 (17) 215-40-51

Przedsiębiorstwo państwowe BELAERONAVIGATSIA odpowiada za kontrolę 
ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za 
przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – 
pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 
2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie 
i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi 
i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego 
i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021”

Rosyjski: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Nr faksu: +375 (17) 
213-41-63

Strona internetowa: http:// 
www.ban.by/

Adres e-mail: office@ban.by

Data rejestracji: 1996

Przedsiębiorstwo państwowe BELAERONAVIGATSIA jest zatem 
odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego 
i demokratycznej opozycji.
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