
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 572/2011 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Libii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 215, 

uwzględniając decyzję Rady 2011/137/WPZiB z dnia 28 lutego 
2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Libii ( 1 ), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji 
Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja 2011/137/WPZiB, zmieniona decyzją Rady 
2011/332/WPZiB ( 2 ), przewiduje szczególne odstępstwo 
w odniesieniu do zamrożenia funduszy niektórych 
podmiotów (portów). 

(2) Należy zapewnić kontynuację operacji humanitarnych 
oraz dostarczania materiałów i zaopatrzenia w celu 
zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, jak 
również operacji niezbędnych do ewakuacji z Libii. 

(3) Niniejsze środki wchodzą w zakres stosowania Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdro 
żenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu 
unijnym, w szczególności, aby zapewnić jednolite stoso
wanie tych środków przez podmioty gospodarcze we 
wszystkich państwach członkowskich. 

(4) Z uwagi na powagę sytuacji w Libii oraz zgodnie 
z decyzją 2011/137/WPZiB do wykazu osób 
i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, 
zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia 
Rady (UE) nr 204/2011 ( 3 ), należy dodać kolejne 
podmioty. 

(5) Aby środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
były skuteczne, powinno ono wejść w życie w dniu 
jego opublikowania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 204/2011 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) artykuł 8a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8a 

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 właściwe organy państw 
członkowskich, wymienione w załączniku IV, mogą 
zezwolić na uwolnienie zamrożonych środków finansowych 
lub zasobów gospodarczych należących do osób, 
podmiotów lub organów wymienionych w załączniku III 
lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub 
zasobów gospodarczych osobom, podmiotom lub organom 
wymienionych w załączniku III na warunkach, jakie uznają 
za stosowne, jeżeli uznają to za niezbędne do celów huma
nitarnych, takich jak udzielanie i ułatwianie udzielania 
pomocy humanitarnej, dostarczanie materiałów i zao
patrzenia niezbędnych do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb ludności, w tym żywności i produktów rolnych do 
jej produkcji, artykułów medycznych oraz dostarczanie 
energii, lub do ewakuacji z Libii. Dane państwo członkow
skie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
o zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego arty
kułu w terminie dwóch tygodni od ich wydania.”; 

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 10a 

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 2 właściwe organy 
państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych 
wymienionych w załączniku IV, mogą zezwolić na udostęp
nienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospo
darczych władzom portowym wymienionym w załączniku 
III w związku z wykonywaniem, do dnia 15 lipca 2011 r., 
umów zawartych przed dniem 7 czerwca 2011 r., 
z wyjątkiem umów dotyczących ropy, gazu i produktów 
rafinacji ropy. Dane państwo członkowskie powiadamia 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zezwoleniach 
udzielonych na podstawie niniejszego artykułu w terminie 
dwóch tygodni od ich wydania.”.
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( 1 ) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 53. 
( 2 ) Dz.U. L 149 z 8.6.2011, s. 10. 
( 3 ) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1.



Artykuł 2 

Podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zamieszczonego 
w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 czerwca 2011 r. 

W imieniu Rady 

MARTONYI J. 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Podmioty, o których mowa w art. 2 

Nazwa Informacje umożliwiające 
identyfikację Powody 

Data 
umieszczenia 

w wykazie 

Port authority of Tripoli 
(Władze portu w Trypolisie) 

Władze portu: 
Socialist Ports Company 
(Socjalistyczne Przedsiębior
stwo Portowe) (w odnie
sieniu do działalności portu 
w Trypolisie) 

tel. +218 21 43946 

Pod kontrolą reżimu Kadda
fiego 

7.6.2011 

Port authority of Al Khoms 
(Władze portu w Al-Chums) 

Władze portu: 
Socialist Ports Company 
(Socjalistyczne Przedsiębior
stwo Portowe) (w odnie
sieniu do działalności portu 
w Al-Chums) 

tel. +218 21 43946 

Pod kontrolą reżimu Kadda
fiego 

7.6.2011 

Port authorities of Brega 
(Władze portu w Bredze) 

Pod kontrolą reżimu Kadda
fiego 

7.6.2011 

Port authority of Ras Lanuf 
(Władze portu w Ras Lanuf) 

Władze portu: 
Veba Oil Operations BV 
Adres: PO Box 690 
Trypolis, Libia 

tel. +218 21 333 0081 

Pod kontrolą reżimu Kadda
fiego 

7.6.2011 

Port authorities of Zawia 
(Władze portu w Az-Zawiji) 

Pod kontrolą reżimu Kadda
fiego 

7.6.2011 

Port authority of Zuwara 
(Władze portu w Zuwarze) 

Władze portu: 
Port Authority of Zuwara 
(Władze portu w Zuwarze) 
Adres: PO Box 648 
Port Affairs and Marine 
Transport (Sprawy portowe 
i transport morski) 
Trypolis 
Libia 

tel. +218 25 25305 

Pod kontrolą reżimu Kadda
fiego 

7.6.2011
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