
(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/698/WPZiB

z dnia 14 października 2004 r.

dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 września 2003 r. Rada Bezpieczeństwa Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezo-
lucję 1506 (2003) znoszącą środki ograniczające nało-
żone rezolucjami 748 (1992) i 883 (1993) Rady Bezpie-
czeństwa ONZ, pozostawiając w mocy środki określone
w ust. 8 ostatniej rezolucji, mając na względzie kroki
podjęte przez rząd libijski, w celu wykonania wyżej
wymienionych rezolucji, a w szczególności dotyczące
przyjęcia odpowiedzialności za działania urzędników
libijskich, wypłaty odpowiednich odszkodowań i zanie-
chania terroryzmu.

(2) Rząd libijski podjął również kroki w kierunku zadowala-
jącego zaspokojenia roszczeń związanych z atakami
terrorystycznymi dokonanymi na lot nr 103 Pan Am
nad Lockerbie w Szkocji, lot nr 772 Union de Transports
Aériens nad Nigrem oraz na dyskotekę „La Belle” w
Berlinie.

(3) Środki ograniczające nałożone na mocy decyzji
93/614/WPZiB (1), która została przyjęta w celu wyko-
nania rezolucji 748 (1992) i 883 (1993) Rady Bezpie-
czeństwa ONZ oraz embargo na broń nałożone przez
Państwa Członkowskie w 1986 r. i potwierdzone przez
wspólne stanowisko 1999/261/WPZiB (2) powinny zatem
zostać zniesione.

(4) Środki przyjęte na podstawie ust. 8 rezolucji 883 (1993)
Rady Bezpieczeństwa ONZ powinny pozostać w mocy
zgodnie z rezolucją 1506 (2003) Rady Bezpieczeństwa
ONZ.

(5) Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu
wykonania niektórych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Decyzja 93/614/WPZiB i wspólne stanowisko 1999/261/WPZiB
tracą moc.

Artykuł 2

Pozostają w mocy środki przyjęte w celu ochrony podmiotów
gospodarczych przeciwko roszczeniom dotyczącym umów i
transakcji, na wypełnienie których miało wpływ nałożenie
środków ograniczających w drodze rezolucji 883 (1993) Rady
Bezpieczeństwa ONZ i rezolucji z nią związanych.

Artykuł 3

Wspólne stanowisko wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 października 2004 r.

W imieniu Rady
P. VAN GEEL

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 295 z 30.11.1993, str. 7.
(2) Dz.U. L 103 z 20.4.1999, str. 1. Wspólne stanowisko ostatnio

zmienione wspólnym stanowiskiem 1999/611/WPZiB (Dz.U.
L 242 z 14.9.1999, str. 31).


