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RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1986
av den 15 november 2021
om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,
med beaktande av rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder med anledning av
situationen i Vitryssland (1),
med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och
Europeiska kommissionen, och
av följande skäl:
(1)

Rådets förordning (EG) nr 765/2006 (2) ger verkan åt beslut 2012/642/Gusp och föreskriver i synnerhet frysning av
tillgångar och ekonomiska resurser tillhörande, och förbud mot att ställa tillgångar eller ekonomiska resurser till
förfogande för, personer, enheter eller organ som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga
rättigheterna eller förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen, eller vars verksamhet på
annat sätt allvarligt undergräver demokratin eller rättsstatsprincipen i Belarus, eller som drar nytta av eller stöder
Lukasjenkoregimen.

(2)

Genom rådets förordning (EU) 2021/1030 (3), som ändrade förordning (EG) nr 765/2006, infördes ytterligare
riktade ekonomiska sanktioner, bland annat ett förbud mot tillhandahållande av försäkring och återförsäkring till
den belarusiska regeringen och belarusiska offentliga organ och myndigheter.

(3)

Den 15 november 2021 antog rådet beslut (Gusp) 2021/1989 (4), som ändrar beslut 2012/642/Gusp och inför vissa
undantag från förbudet mot att tillhandahålla försäkring och återförsäkring till den belarusiska regeringen och
belarusiska offentliga organ och myndigheter, för att undvika oavsiktliga konsekvenser.

(4)

Vissa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför
nödvändiga för att genomföra dessa åtgärder, för att säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska
aktörer i alla medlemsstater.

(5)

Förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 1l i förordning (EG) nr 765/2006 ska ersättas med följande:
”Artikel 1l
1.

Det ska vara förbjudet att tillhandahålla försäkring eller återförsäkring till

i) den belarusiska regeringen, dess offentliga organ, företag eller myndigheter, eller
ii) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller enligt instruktioner av, en juridisk person, en
enhet eller ett organ som avses i led i.
(1) EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.
(2) Rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 134, 20.5.2006, s. 1).
(3) Rådets förordning (EU) 2021/1030 av den 24 juni 2021 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot
Vitryssland (EUT L 224 I, 24.6.2021, s. 1).
(4) Rådets beslut (Gusp) 2021/1989 av den 15 november 2021 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med
anledning av situationen i Vitryssland (se sidan 8 i detta nummer avEUT).
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2.
Förbuden i punkt 1 ska inte tillämpas på tillhandahållande av obligatorisk försäkring eller ansvarsförsäkring till
belarusiska personer, enheter eller organ om den risk försäkringen gäller är belägen i unionen eller på tillhandahållande av
försäkring för belarusiska diplomatiska eller konsulära beskickningar i unionen.
3.
Förbuden i punkt 1 ska inte påverka fullgörandet av avtal som ingåtts före den 25 juni 2021 eller biavtal som är
nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 november 2021.

På rådets vägnar
J. BORRELL FONTELLES
Ordförande

