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DECYZJE
DECYZJA RADY 2012/322/WPZiB
z dnia 20 czerwca 2012 r.
zmieniająca decyzję 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

wywozu takich przedmiotów, lub w odniesieniu do
dostarczania związanej z tym pomocy technicznej,
usług pośrednictwa lub innych usług jakiejkolwiek
osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi
w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium Syrii.”;

a także mając na uwadze, co następuje:
2) art. 1a ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
(1)

W dniu 1 grudnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję
2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających
wobec Syrii (1).

(2)

Konieczne jest dalsze rozwinięcie stosowania art. 1 ust. 3
lit. b) i art. 1a ust. 2 lit. b) decyzji 2011/782/WPZiB.

(3)

Do decyzji 2011/782/WPZiB należy wprowadzić odpo
wiednie zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W decyzji 2011/782/WPZiB wprowadza się następujące
zmiany:

„b) finansowania lub pomocy finansowej związanej z przed
miotami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczegól
ności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów ekspor
towych, a także ubezpieczeń i reasekuracji, w odnie
sieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazy
wania lub wywozu takich przedmiotów, lub w odnie
sieniu do dostarczania związanej z tym pomocy tech
nicznej, usług pośrednictwa lub innych usług jakiejkol
wiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub
organowi w Syrii lub w celu wykorzystania na teryto
rium Syrii;”.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

1) art. 1 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) zapewnianie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania
lub pomocy finansowej związanej z przedmiotami,
o których mowa w ust. 1 i 2, w tym w szczególności
dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksporto
wych, a także ubezpieczeń i reasekuracji, w odniesieniu
do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub

(1) Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.
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