
ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/882 

ze dne 3. června 2022

kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině 

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2) Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily 
na Ukrajinu útok, a to i z území Běloruska. Tento útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti 
a nezávislosti Ukrajiny.

(3) Dne 2. března 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/356 (2), kterým byl změněn název rozhodnutí 
2012/642/SZBP a zavedena další omezující opatření v reakci na zapojení Běloruska do ruské agrese vůči Ukrajině.

(4) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. března 2022 uvedla, že Unie zůstává připravena urychleně přikročit 
k dalším koordinovaným důrazným sankcím vůči Rusku i Bělorusku, jimiž Rusku účinně znemožní v agresivní 
válce pokračovat.

(5) Vzhledem k závažnosti situace je vhodné rozšířit seznam běloruských úvěrových institucí a jejich běloruských 
dceřiných společností, na něž se vztahují omezující opatření, pokud jde o poskytování specializovaných služeb 
předávání údajů o finančních transakcích. Je rovněž vhodné rozšířit seznam subjektů, na něž se vztahují omezení, 
pokud jde o prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by 
mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany 
a bezpečnosti.

(6) Rozhodnutí 2012/642/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění takto:

1) článek 2y se nahrazuje tímto:

(1) Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 285, 
17.10.2012, s. 1). Nynější název: rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině.

(2) Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/356 ze dne 2. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních 
vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 67, 2.3.2022, s. 103).
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„Článek 2y

1. Zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají 
k výměně finančních údajů, právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze V nebo jakékoli 
právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v příloze V.

2. Zákaz stanovený v odstavci 1 se na právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v příloze V vztahuje od data, 
které je pro ně v dané příloze uvedeno. Od téhož data se zákaz vztahuje i na jakoukoli právnickou osobu, subjekt či 
orgán, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů 
uvedených v příloze V.“;

2) přílohy II a V rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu
předsedkyně

C. COLONNA
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PŘÍLOHA 

1) Příloha II rozhodnutí 2012/642/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2d 

Běloruské ministerstvo obrany

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport, CJSC

BSVT-New Technologies

Odbor pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti

Vnitřní vojska Ministerstva vnitra Běloruské republiky

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Státní úřad vojenského průmyslu Běloruské republiky

Výbor státní bezpečnosti Běloruské republiky

Transaviaexport Airlines, JSC

Volatavto OJSC“;
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2) Příloha V rozhodnutí 2012/642/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2y 

Název právnické osoby, subjektu nebo orgánu Datum použitelnosti

Belagroprombank 20. března 2022

Bank Dabrabyt 20. března 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Rozvojová 
banka Běloruské republiky)

20. března 2022

Belinvestbank (Běloruská banka pro rozvoj a obnovu) 14. června 2022“
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