
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1776 

z dnia 5 października 2015 r. 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w 
odniesieniu do Liberii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/487/WPZiB z 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dlaszych środków ograni
czających w odniesieniu do Liberii (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 (WE) nr 872/2004 (2) przewiduje zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób 
fizycznych i prawnych, organów i podmiotów wskazanych w załączniku do tego rozporządzenia. 

(2)  Dnia 5 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1782 (3) wprowadzającą w życie rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2237 (2015) z dnia 2 września 2015 r. kończącą 
obowiązywanie zakazu podróży i zamrożenia aktywów nałożonych odpowiednio w pkt 4 rezolucji RB ONZ 
nr 1521(2003) oraz w pkt 1 rezolucji RB ONZ nr 1532 (2004). 

(3)  Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 872/2004 ze skutkiem natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 872/2004 traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 116. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do 

Liberii (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 32). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1782 z dnia 5 października 2015 r. uchylająca wspólne stanowisko 2004/487/WPZiB dotyczące dalszych 

środków ograniczających w odniesieniu do Liberii zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ogranicza
jących skierowanych przeciwko Liberii (zob. s. 25 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 5 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
N. SCHMIT 

Przewodniczący  

6.10.2015 L 259/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1776 z dnia 5 października 2015 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii 

