
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/376 

z dnia 6 marca 2015 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)  W związku z wyrokiem Sądu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie T-348/13 (2), Kadhaf Al Dam przeciwko 
Radzie, wpis dotyczący Ahmeda Mohammeda Qadhaf Al-Dama powinien zostać wykreślony z załącznika III do 
rozporządzenia (UE) nr 204/2011. Ponadto należy zaktualizować wpis dotyczący jednej z osób wymienionych 
w tym załączniku. 

(3)  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 
niniejszego rozporządzenia. 

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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(1) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1. 
(2) Dotychczas nieopublikowany w Zb.Orz. 



ZAŁĄCZNIK 

1.  Wpis zamieszczony w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011 dotyczący wymienionej poniżej osoby 
zastępuje się wpisem w brzmieniu:  

Nazwisko Informacje umożliwiające iden
tyfikację Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

„1. ABDULHAFIZ, Mas'ud, puł
kownik (alias ABDULHAFID 
(nazwisko); Massoud (imię). 

Stanowisko: dowódca sił 
zbrojnych 

Data urodzenia: 1 stycznia 
1937 r. 

Miejsce urodzenia: Trypolis, 
Libia 

3. miejsce w hierarchii do
wódców sił zbrojnych. Is
totna rola w wywiadzie woj
skowym. 

28.2.2011”  

2.  Wykreśla się wpis zamieszczony w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011 dotyczący wymienionej 
poniżej osoby: 

„8.  QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed”  
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