
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 804/2011 

z dnia 10 sierpnia 2011 r. 

dotyczące wprowadzenia w życie rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Libii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 
2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Libii ( 1 ), w szczególności jego art. 16 
ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 2 marca 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie 
(UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Libii. 

(2) W związku z powagą sytuacji w Libii oraz zgodnie 
z decyzją wykonawczą Rady 2011/500/WPZiB z dnia 
10 sierpnia 2011 r. dotyczącą wprowadzenia w życie 

decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ogranicza
jących w związku z sytuacją w Libii ( 2 ) do wykazu osób 
fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów obję
tych środkami ograniczającymi, zamieszczonego 
w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011, 
należy wprowadzić dodatkowe dwa podmioty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. DOWGIELEWICZ 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1. ( 2 ) Zob. s. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego.



ZAŁĄCZNIK 

Podmioty, o których mowa w art. 1 

Nazwa Informacje umożliwiające identy
fikację Powody 

Data umiesz
czenia 

w wykazie 

1. Al-Sharara Oil Services Company 
(Przedsiębiorstwo Usług Nafto
wych Al-Sharara) 
(Inne nazwy: Al Sharara, Al- 
shahara oil service company, 
Sharara Oil Service Company, 
Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya 
Oil Service Company) 

Dzielnica Al-Saqa, w pobliżu 
meczetu Al-Saqa, Trypolis, 
Libia 
Tel.: +218 21362 2163 
Faks: +218 21362 2161 

Podmiot działający w imieniu 
reżimu Kaddafiego lub pod 
jego kierownictwem. 

10.8.2011 

2. Organisation for Development of 
Administrative Centres (ODAC) 
(Organizacja na Rzecz Rozwoju 
Ośrodków Administracyjnych) 

www.odac-libya.com Podmiot działający w imieniu 
reżimu Kaddafiego lub pod 
jego kierownictwem, poten
cjalne źródło środków finan
sowych dla reżimu. ODAC 
ułatwiła realizację tysięcy 
projektów infrastrukturalnych 
finansowanych przez rząd. 

10.8.2011
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