
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZNE RADY (UE) NR 689/2014 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograni
czających 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. 

(2)  Zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 Rada przeprowadziła przegląd wykazu znajdującego 
się w załączniku III do tego rozporządzenia. 

(3)  Ponadto należy zaktualizować informacje umożliwiające identyfikację jednego z podmiotów figurujących 
w wykazie znajdującym się załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011. 

(4)  Nie ma już uzasadnienia, by dwa z podmiotów pozostawały w wykazie znajdującym się w załączniku III do 
rozporządzenia (UE) nr 204/2011. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011 wprowadza się zmiany przedstawione w załączniku do niniej
szego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1. 



Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  wpis dotyczący podmiotu „Capitana Seas Limited” zastępuje się poniższym wpisem:  

„Nazwa 
Informacje 

umożliwiające 
identyfikację 

Powody 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

36. Capitana Seas Limited  Zarejestrowany na Brytyjskich 
Wyspach Dziewiczych podmiot 
należący do Saadiego Qadhafiego. 

12.4.2011”  

2)  wpisy dotyczące poniższych podmiotów zostają usunięte: 

—  Libyan Holding Company for Development and Investment, 

—  Dalia Advisory Limited (LIA sub).  
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