
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1786/2004

z dnia 14 października 2004 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 3274/93 zapobiegające dostawom niektórych towarów i usług
do Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z
14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograni-
czających przeciwko Libii (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 września 2003 r. Rada Bezpieczeństwa
Narodów Zjednoczonych (RBNZ), działając zgodnie z
rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych, zdecydo-
wała w swojej rezolucji 1506 (2003), że od tego dnia
środki nałożone na mocy ust. 4–6 rezolucji 748 (1992)
oraz ust. 3–7 rezolucji 883 (1993) powinny zostać znie-
sione.

(2) Środki nałożone na mocy ust. 4 i 5 rezolucji 748 (1992)
i na mocy ust. 3–6 rezolucji 883 (1993) zostały wpro-
wadzone we Wspólnocie rozporządzeniem Rady (WE) nr
3274/93 z dnia 29 listopada 1993 r. zapobiegającym
dostawom niektórych towarów i usług do Libii (2). Stoso-
wanie tego rozporządzenia zostało zawieszone rozporzą-
dzeniem (WE) nr 836/99 (3).

(3) Rozporządzenie (WE) nr 3274/93 powinno zatem zostać
uchylone.

(4) Środki przewidziane w ust. 8 rezolucji 883 (1993) Rady
Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, które nie
zostały zniesione rezolucją 1506 (2003), zostały wpro-
wadzone we Wspólnocie rozporządzeniem (WE) nr
3275/93 (4), które w związku z tym powinno pozostać
w mocy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 3274/93.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 3275/93 pozostaje w mocy. Odnie-
sienie do wspólnego stanowiska z dnia 22 listopada 1993 r. w
preambule tego rozporządzenia rozumie się jako odniesienie do
wspólnego stanowiska 2004/698/WPZiB.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 października 2004 r.

W imieniu Rady
P. VAN GEEL

Przewodniczący
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