
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1145/2014 

z dnia 28 października 2014 r. 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do 
p. Milosevica i osób powiązanych z nim 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2014/742/WPZiB z dnia 28 października 2014 r. uchylającą wspólne stanowisko Rady 
2000/696/WPZiB w sprawie utrzymania szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Milosevicowi i 
osobom z nim powiązanym (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2488/2000 (2) wszystkie fundusze i inne środki finansowe znajdujące 
się poza Federalną Republiką Jugosławii i należące do p. Milosevica i osób fizycznych z nim powiązanych zostają 
zamrożone; fundusze te oraz środki finansowe nie są udostępniane osobom wymienionym w załączniku I do 
tego rozporządzenia ani też na korzyść tych osób. 

(2)  W drodze decyzji 2014/742/WPZiB Rada uchyliła wspólne stanowisko 2000/696/WPZiB (3). Rada zdecydowała, 
że nie ma podstaw do dalszego stosowania tych środków ograniczających z uwagi na fakt, że osoby wymienione 
w załączniku do tego wspólnego stanowiska nie stanowią już zagrożenia dla procesu umacniania demokracji. 

(3)  Należy zatem uchylić rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 ze skutkiem natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 traci moc. 
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(1) Zob. s. 99 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 z dnia 10 listopada 2000 r. utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i 

osób powiązanych z nim oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1294/1999 i 607/2000 oraz art. 2 rozporządzenia (WE) nr 926/98 
(Dz.U. L 287 z 14.11.2000, s. 19). 

(3) Wspólne stanowisko Rady 2000/696/WPZiB z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie utrzymania szczególnych środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Miloszevicowi i osobom z nim powiązanym (Dz.U. L 287 z 14.11.2000, 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 28 października 2014 r. 

W imieniu Rady 
G. L. GALLETTI 

Przewodniczący  
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