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Zawiadomienie dla armatorów statków CAPRICORN i Lynn S, które zostały dodane do wykazu, 
o którym mowa w art. 1 lit. h) i w art. 15 rozporządzenia Rady (UE) 2016/44, wprowadzającego 
niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko statkom przez Komitet Sankcji 
lub Radę Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z pkt 11 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2146 (2014), na mocy rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2017/1423 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1456

(2017/C 264/15)

1. Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 (1) wzywa państwa członkowskie, aby nie zezwalały statkom, o których mowa 
w wykazie sporządzonym w załączniku V do decyzji (WPZiB) 2015/1333, na dokonywanie załadunku, transportu lub 
wyładunku ropy naftowej nielegalnie wywiezionej z Libii, na wejście do portów państw członkowskich i na świadczenie 
niektórych usług i niektórych transakcji finansowych związanych z takim eksportem ropy naftowej.

2. W dniach 21 lipca 2017 r. i 2 sierpnia 2017 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dodał odpowiednio statki CAPRICORN i Lynn S do wykazu statków objętych środkami ograniczającymi.

Zainteresowane osoby i podmioty mogą w każdej chwili złożyć w Komitecie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ustanowionym zgodnie z rezolucją nr 1970 (2011) wniosek, wraz z wszelkimi dokumentami uzupełnia
jącymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wykazie ONZ. Wniosek taki należy przesłać na poniższy 
adres:

United Nations – Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Więcej informacji na stronie: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting.

3. W celu wdrożenia nowych wpisów Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1423 (2) 
i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1456 (3), zmieniające odpowiednio załącznik V do rozporządzenia 
Rady (UE) 2016/44 (4).

Armatorzy statków CAPRICORN i Lynn S mogą przedstawić uwagi dotyczące decyzji o umieszczeniu w wykazie tych 
statków, wraz z dokumentami uzupełniającymi, do Komisji Europejskiej na następujący adres:

European Commission
„Restrictive measures”
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

4. Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych armatorów statków CAPRICORN i Lynn S na możliwość zaskarżenia 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1423 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1456 do Sądu 
Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
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