
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 715/2011 

z dnia 19 lipca 2011 r. 

zmieniające po raz piętnasty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki 
ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału 

Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 
11 października 2004 r. nakładające określone środki ograni
czające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Między
narodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) ( 1 ), 
w szczególności jego art. 10 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 
zawiera wykaz osób, których fundusze oraz zasoby 
gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozpo
rządzeniem. 

(2) Komisja jest upoważniona do wprowadzania zmian do 
wymienionego załącznika, uwzględniając decyzje wyko
nawcze Rady w odniesieniu do wspólnego stanowiska 
Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. 
w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne 
wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) ( 2 ). Wspólne stano
wisko 2004/694/WPZiB zostało zastąpione decyzją Rady 

2010/603/WPZiB z dnia 7 października 2010 r. 
w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne 
wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) ( 3 ). Decyzja wyko
nawcza Rady 2011/422/WPZiB ( 4 ) wdraża decyzję 
2010/603/WPZiB. 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nadaje skutek 
decyzji 2010/603/WPZiB w takim zakresie, w jakim 
konieczne jest działanie na szczeblu Unii. Należy zatem 
wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1763/2004, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 14. 
( 2 ) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 52. 

( 3 ) Dz.U. L 265 z 8.10.2010, s. 15. 
( 4 ) Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 19.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 skreśla się pozycję w brzmieniu: 

„14. Mladić, Ratko. Data urodzenia: 12.3.1942 r. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia 
i Herzegowina. Obywatelstwo: a) Bośnia i Hercegowina, b) Serbia i Czarnogóra.”
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