
A TANÁCS (EU) 2022/577 RENDELETE 

(2022. április 8.) 

a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel 
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott 
korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a 765/2006/EK rendeletet (2).

(2) A 765/2006/EK rendelet végrehajtja a 2012/642/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(3) A …-i (KKBP) 2022/579 tanácsi határozat (3) további korlátozó intézkedéseket vezet be, amelyek megtiltják a 
tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapírok Belaruszba történő eladását és a 
tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált bankjegyek Belaruszba történő eladását, szolgáltatását, 
átadását vagy kivitelét.

(4) Az említett határozat olyan további korlátozó intézkedéseket is bevezet a Belaruszban letelepedett közúti fuvarozási 
vállalkozások tekintetében, melyek tiltják számukra a közúti árufuvarozást az Európai Unió területén.

(5) A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő ponttal egészül ki:

„25. »közúti fuvarozási vállalkozás«: gépjárművek vagy járműszerelvények révén kereskedelmi célú árufuvarozással 
foglalkozó bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;”;

2. Az 1y. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Tilos 2022. április 12. után kibocsátott, a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált átruházható 
értékpapírok vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési 
jegyeinek eladása bármely belarusz állampolgár vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve 
bármely Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára.”;

(1) HL L 285., 2012.10.17., 1. o.
(2) A Tanács 765/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való 

részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 134., 2006.5.20., 1. o.).
(3) A Tanács (KKBP) 2022/579 határozata (2022. április 8.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való 

részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról (HL L 111., 2022.4.8. 
81).
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3. Az 1za. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1za. cikk

(1) Tilos a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy 
kivitele Belaruszba, vagy bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára – ideértve 
Belarusz kormányát és a Belarusz Központi Bankot is – vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált 
bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy 
kivitel a következőkhöz szükséges:

a) a Belaruszba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) a Belaruszban található és a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli 
képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.”;

4. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„1zc. cikk

(1) Tilos bármely, Belaruszban letelepedett közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti 
árufuvarozás, beleértve a tranzitszállítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a postai küldemények egyetemes szolgáltatásként történő 
szállítására.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom 2022. április 16-ig nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt megkezdett 
áruszállításra, feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve:

a) 2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott; vagy

b) a járműnek a Belaruszba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a Belaruszban letelepedett közúti 
fuvarozási vállalkozás által végzett áruszállítást, amennyiben az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen 
szállítás a következőkhöz szükséges:

a) földgáz, kőolaj, finomított kőolajtermékek, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Unió általi 
megvásárlása, illetve az Unióba való behozatala és szállítása;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, többek között búza megvásárlása, behozatala vagy 
szállítása, valamint műtrágyának az e rendelet alapján engedélyezett megvásárlása, behozatala vagy szállítása;

c) humanitárius célok; vagy

d) az Unió és a tagállamok Belaruszban található diplomáciai vagy konzuli képviseleteinek működése, beleértve a 
küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a Belaruszban működő, nemzetközi jog szerint mentességet 
élvező nemzetközi szervezetek működése.

(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten 
belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. április 8-án.

a Tanács részéről
az elnök

J.-Y. LE DRIAN
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