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ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 354/2012,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012,
Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006
muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi sen
täytäntöönpano edellyttää unionin tasoista sääntelyä eri
tyisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat sovel
tavat sitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Asetus (EY) N:o 765/2006 olisi sen vuoksi muutettava
tämän mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 215 artiklan,
ottaa huomioon Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista
toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP
muuttamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2012 annetun neuvoston
päätöksen 2012/212/YUTP (1),
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 765/2006 (2) säädetään varojen jää
dyttämisestä, jota sovelletaan presidentti Lukašenkaan ja
tiettyihin Valko-Venäjän viranomaisiin sekä henkilöihin,
jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista
tai kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition
tukahduttamisesta, ja henkilöihin ja yhteisöihin, jotka
hyötyvät Lukašenkan hallinnosta tai tukevat sitä.

(2)

Päätöksellä 2012/212/YUTP neuvosto on päättänyt sää
tää varojen jäädyttämistä koskevasta poikkeuksesta sen
varmistamiseksi, että varoja tai taloudellisia resursseja voi
daan asettaa saataville kansanvälisen oikeuden nojalla eri
oikeuksia nauttivien diplomaattiedustustojen, konsulaat
tien tai kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia
varten.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään asetukseen (EY) N:o 765/2006 artikla seuraavasti:
"4 b artikla
Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetel
luilla verkkosivuilla esitetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset vi
ranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katso
minsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai talou
dellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai
taloudellisten resurssien asettamiseen saataville, jos ne ovat
todenneet, että kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja tar
vitaan kansainvälisen oikeuden nojalla erioikeuksia nauttivien
diplomaattiedustustojen, konsulaattien tai kansainvälisten jär
jestöjen virallisia tarkoituksia varten."
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 2012.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. ASHTON
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