
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/690 

z dnia 4 maja 2016 r. 

dotyczące wykonania art. 21 ust. 1 i art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie 
środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 (1), w szczególności jego art. 21 ust. 1 i 
art. 21 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 18 stycznia 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/44. 

(2)  W dniu 27 kwietnia 2016 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), 
powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1970 
(2011), dodał jeden statek do wykazu statków objętych środkami ograniczającymi. 

(3)  W dniu 1 kwietnia 2016 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ, powołany na podstawie rezolucji RB ONZ 1970 
(2011), zaktualizował dane identyfikacyjne dotyczące trzech osób objętych środkami ograniczającymi. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i V do rozporządzenia (UE) 2016/44, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załącznikach II i V do rozporządzenia (UE) 2016/44 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

(I)  Wymieniony poniżej statek dodaje się do wykazu statków objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego 
w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2016/44. 

B.  Podmioty 

1.  Nazwa: DISTYA AMEYA 

alias KASSOS uprzednio znany jako brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie: 
27 kwietnia 2016 r. 

Informacje dodatkowe: 

Międzynarodowa Organizacja Morska: 9077343. Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 10 lit. a) i lit. b) 
rezolucji nr 2146 (zakaz załadunku, transportu lub wyładunku; zakaz wejścia do portów). Zgodnie z pkt 11 
rezolucji nr 2146 (2014), wpis ten jest ważny od dnia 27 kwietnia do dnia 26 lipca 2016 r., chyba że zostanie 
anulowany wcześniej przez komitet na podstawie pkt 12 rezolucji nr 2146 (2014). Nośność: 95 420. Państwo 
bandery: Indie. Statek mógł niedawno zostać sprzedany nieznanemu nabywcy, a nazwa statku mogła zostać 
zmieniona na Kassos. W dniu 26 kwietnia 2016 r. statek znajdował się na północ od Al-Bajdy w Libii i płynął 
w kierunku Malty. 

(II)  Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób zawarte w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/44 zastępuje 
się poniższymi wpisami. 

A.  Osoby 

14.  Imię i nazwisko: MUTASSIM QADHAFI 

Tytuł: brak danych Wpis: Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Data urodzenia: 1976 Miejsce 
urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI; MUATASSIM 
BILLAH ABUMINYAR QADHAFI; Niepotwierdzony pseudonim: MOATASSAM; MUATASMBLLA; MUATASIMBLLAH: 
Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: LIBIJSKI PASZPORT nr B/001897 Nr dowodu tożsamości: brak 
danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: 
Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie 
aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł. Według doniesień zmarł w Syrcie w Libii w dniu 
20 października 2011 r. 

Informacje dodatkowe 

Blisko związany z reżimem. Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz 
podróżowania, zamrożenie aktywów). 

19.  Imię i nazwisko: SAFIA FARKASH AL-BARASSI 

Tytuł: brak danych Wpis: brak danych Data urodzenia: brak danych Miejsce urodzenia: Al-Bajda, Libia 
Potwierdzony pseudonim: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, ur. 1 stycznia 1953 r. (nr paszportu 
omańskiego: 03825239) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr 
paszportu: 03825239 Nr dowodu tożsamości: (nr omańskiego dowodu tożsamości: 98606491; Adres: 
Sułtanat Omanu; Domniemane miejsce pobytu – Egipt Data umieszczenia w wykazie: 24 czerwca 2011 r. 
Pozostałe informacje: Umieszczona w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 i pkt 19 rezolucji nr 
1973 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). 

Informacje dodatkowe 

Znaczny majątek osobisty, który może zostać wykorzystany do celów reżimu. Mężem jej siostry Fatimy 
FARKASH (Fatima FARKASH) jest ABDALLAH SANUSSI, szef libijskiego wywiadu wojskowego.  

5.5.2016 L 120/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/690 z dnia 4 maja 2016 r. dotyczące wykonania art. 21 ust. 1 i art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 

