
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 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 28 lutego 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/137/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 20 października 2014 r. Rada wyraziła zaniepokojenie w związku z sytuacją w Libii oraz wyraziła 
gotowość do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB 
ONZ”) nr 2174 (2014) z dnia 27 sierpnia 2014 r., aby przeciwdziałać zagrożeniom dla pokoju i stabilności 
w Libii. Rada stwierdziła, że odpowiedzialni za akty przemocy oraz za blokowanie drogi do demokracji w Libii 
lub podważanie jej muszą zostać rozliczeni. 

(3)  Rezolucja RB ONZ nr 2174 (2014) rozszerza między innymi obowiązywanie zakazów podróżowania 
i zamrożenia aktywów zamieszczonych w pkt 22 RB ONZ nr 1970 (2011) oraz pkt 23 rezolucji RB ONZ nr 
1973 (2011), by objąć nimi osoby i podmioty wspierające działania, które stanowią zagrożenie dla pokoju, 
stabilności lub bezpieczeństwa Libii bądź też utrudniają lub uniemożliwiają pomyślne zakończenie transformacji 
politycznej w tym kraju. Załączniki I i III do decyzji Rady 2011/137/WPZiB zostały odpowiednio zmienione 
decyzją Rady 2014/727/WPZiB. (2) 

(4)  Kryteria stosowania zakazu podróżowania i zamrożenia aktywów w wersji przedstawionej w rezolucji RB ONZ 
nr 2174 (2014) powinny także obejmować osoby i podmioty niewymienione w załącznikach I lub III do decyzji 
2011/137/WPZiB. 

(5)  W związku z wyrokiem Sądu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie T-348/13 (3), Kadhaf Al Dam przeciwko 
Radzie, wpis dotyczący Ahmed'a Mohammed'a Qadhaf Al-Dam'a powinien zostać wykreślony z załączników II 
i IV do decyzji 2011/137/WPZiB. Z załącznika II do decyzji 2011/137/WPZiB należy również wykreślić wpis 
dotyczący jeszcze jednej osoby. Ponadto należy zaktualizować wpis dotyczący jednej z osób wymienionych 
w załącznikach II i IV do decyzji 2011/137/WPZiB. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/137/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2011/137/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 5 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„c)  osób niewymienionych w załączniku I do niniejszej decyzji prowadzących lub wspierających działania, które 
stanowią zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii bądź też utrudniają lub uniemożliwiają 
pomyślne zakończenie transformacji politycznej w tym kraju, w tym poprzez: 

(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 tymi czynami; 

(ii)  ataki na wszelkiego rodzaju porty lotnicze, lądowe lub morskie w Libii lub na libijskie instytucje państwowe 
lub instalacje lub na jakiekolwiek misje zagraniczne w tym kraju; 
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(1) Decyzja Rady 2011/137/WPZiB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (Dz.U. L 58 z 
3.3.2011, s. 53). 

(2) 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). 

(3) Dotychczas nieopublikowany w Zb.Orz. 



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

(iv)  działanie na rzecz, w imieniu lub pod kierownictwem osób lub podmiotów, 

wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji.”.  

2) w art. 6 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„c)  osób i podmiotów niewymienionych w załączniku III do niniejszej decyzji prowadzących lub wspierających 
działania, które stanowią zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii bądź też utrudniają lub 
uniemożliwiają pomyślne zakończenie transformacji politycznej w tym kraju, w tym poprzez: 

(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 tymi czynami; 

(ii)  ataki na wszelkiego rodzaju porty lotnicze, lądowe lub morskie w Libii lub na libijskie instytucje państwowe 
lub instalacje lub na jakiekolwiek misje zagraniczne w tym kraju; 

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

(iv)  działanie na rzecz, w imieniu lub pod kierownictwem osób lub podmiotów, 

wymienionych w załączniku IV do niniejszej decyzji.”. 

Artykuł 2 

W załącznikach II i IV do decyzji 2011/137/WPZiB wprowadza się niniejszym zmiany zamieszczone w załączniku do 
niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2015 r. 

W imieniu Rady 
K. GERHARDS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

1.  Wykreśla się wpisy zamieszczone w załączniku II do decyzji 2011/137/WPZiB dotyczące wymienionych poniżej 
osób: 

„6.  QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed” 

„19.  ZIDANE, Mohamed Ali.” 

2.  Wykreśla się wpis zamieszczony w załączniku IV do decyzji 2011/137/WPZiB dotyczący wymienionej poniżej 
osoby: 

„8.  QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed.” 

3.  Wpis zamieszczony w załączniku II i IV do decyzji 2011/137/WPZiB dotyczący wymienionej poniżej osoby 
zastępuje się następującym wpisem:  

Nazwisko Informacje umożliwiające identy
fikację Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

„1. ABDULHAFIZ, Mas'ud, 
pułkownik (alias ABDUL
HAFID (nazwisko); Mas
soud (imię)) 

Stanowisko: dowódca sił 
zbrojnych 

Data urodzenia: 1 stycznia 
1937 r. 

Miejsce urodzenia: Trypolis, 
Libia 

3. miejsce w hierarchii do
wódców sił zbrojnych. Istotna 
rola w wywiadzie wojskowym 

28.2.2011”   
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