
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/374 

z dnia 6 marca 2015 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 2174 (2014) w sprawie rozszerzenia zakresu środków dotyczących zamrożenia aktywów, jak określono 
w pkt 22 rezolucji RB ONZ 1970 (2011) i pkt 23 rezolucji RB ONZ 1973 (2011). 

(3)  W dniu 20 października 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/727/WPZiB (3) zgodnie z rezolucją RB ONZ 2174 
(2014), zezwalając na umieszczenie osób i podmiotów wskazanych w wykazie Komitetu Sankcji w wykazie 
zawartym w załączniku III do decyzji 2011/137/WPZiB. W decyzji (WPZiB) 2015/382 (4) Rada postanowiła 
rozszerzyć zakres stosowania dodatkowych kryteriów na osoby i podmioty, które nie są wskazane w wykazie 
Komitetu Sankcji, ale spełniają te same kryteria. 

(4)  Wyżej wymieniona zmiana wchodzi w zakres stosowania Traktatu, zatem do jej wdrożenia niezbędne są 
działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności aby zapewnić ich jednolite stosowanie przez 
podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 otrzymuje brzmienie: 

„2. W załączniku III wymienia się osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy nieuwzględnione 
w załączniku II: 

a)  które uczestniczą w zlecaniu i kontrolowaniu dopuszczania się łamania praw człowieka w stosunku do osób 
w Libii lub w inny sposób w kierowaniu takimi działaniami lub są zaangażowane w takie działania, w tym przez 
uczestniczenie lub zaangażowanie w planowanie, dowodzenie, zlecanie lub prowadzenie ataków z pogwałceniem 
prawa międzynarodowego, w tym bombardowań z powietrza, wobec ludności cywilnej i obiektów cywilnych; 

b)  które naruszały lub pomagały naruszać postanowienia rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) lub rezolucji RB ONZ 
nr 1973 (2011) lub przepisy niniejszego rozporządzenia; 

c)  które są zaangażowane w akty lub popierają akty zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Libii, lub 
utrudniają lub podważają pomyślne zakończenie jej transformacji politycznej, w tym przez: 

(i)  planowanie lub popełnianie w Libii czynów łamiących mające zastosowanie międzynarodowe prawo 
dotyczące praw człowieka lub międzynarodowe prawo humanitarne lub czynów, które stanowią naruszenie 
praw człowieka, albo kierowanie takimi czynami; 

7.3.2015 L 64/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(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 ogranicza

jących w związku z sytuacją w Libii (Dz.U. L 301 z 21.10.2014, s. 30). 
(4) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/382 z dnia 6 marca 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

w związku z sytuacją w Libii (zob. s. 38 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



(ii)  planowanie ataków wymierzonych przeciwko wszelkim portom lotniczym, lądowym lub morskim w Libii, 
przeciwko libijskim instytucjom lub instalacjom państwowym lub przeciwko jakiejkolwiek misji zagranicznej 
w Libii, kierowanie takimi atakami lub dokonywanie takich ataków w Libii; 

(iii)  udzielanie wsparcia ugrupowaniom zbrojnym lub siatkom przestępczym, przez bezprawne wydobycie ropy 
naftowej lub eksploatację jakichkolwiek innych zasobów naturalnych w Libii; lub 

d)  działające na rzecz, w imieniu lub pod kierunkiem osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 
wskazanych w wykazie w załączniku II lub III, lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 
będących ich własnością lub kontrolowanych przez nie.”. 

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 6 marca 2015 r. 

W imieniu Rady 
K. GERHARDS 

Przewodniczący  
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