
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1102/2014 

z dnia 20 października 2014 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)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 (2) nadaje skutek pewnym środkom przewidzianym w decyzji 
2011/137/WPZiB. 

(2)  W dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła 
rezolucję nr 2174 (2014) w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków dotyczących zakazu podróży 
i zamrożenia aktywów, jak określono w pkt 22 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) i pkt 23 rezolucji RB ONZ 
nr 1973 (2011) oraz zmiany zakresu embargo na broń nałożonego na mocy pkt 9 rezolucji nr 1970 (2011), 
pkt 13 rezolucji RB ONZ nr 2009 (2011) oraz pkt 9 i 10 rezolucji 2095 (2013). 

(3)  W dniu 20 października 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/727/WPZiB (3) zgodnie z rezolucją RB ONZ 
nr 2174 (2014). 

(4) Niektóre z tych zmian wchodzą w zakres Traktatu, zatem, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stoso
wania tych środków we wszystkich państwach członkowskich, do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań 
regulacyjnych na szczeblu Unii. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 204/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1)  art. 3 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  udzielania pomocy technicznej, wsparcia finansowego lub pomocy finansowej związanych z nieśmiercionośnym 
sprzętem wojskowym służących wyłącznie do zapewnienia władzom Libii wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa 
lub rozbrojenia;”; 
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(1) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 53. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 

(Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1). 
(3) Decyzja Rady 2014/727/WPZiB z dnia 20 października 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczają

cych w związku z sytuacją w Libii (zob. s. 30 niniejszego Dziennika Urzędowego) 



2)  art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W załączniku II wymieniono osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wskazane przez Radę Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 22 rezolucji RB ONZ 
nr 1970 (2011) pkt 19, 22 lub 23 rezolucji RB ONZ nr 1973 (2011) lub pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2174 (2014).”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 października 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący  
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