
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/488 

z dnia 21 marca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Libii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 18 stycznia 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/44 (1), które dla zapewnienia jasności 
skonsolidowało rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 (2). 

(2)  Art. 16 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 przyznawał Radzie uprawnienia do zmiany załącznika VI tego 
rozporządzenia w następstwie decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitetu 
Sankcji. Jednak takie przyznanie uprawnień nie zostało zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/44. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/44, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 21 rozporządzenia (UE) 2016/44 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 21 

1. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji wpisują osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub 
organ do wykazu, Rada umieszcza tę osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ w załączniku II lub VI. 

2. W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu 
środkami, o których mowa w art. 6 ust. 2, wprowadza stosowne zmiany w załączniku III. 

3. Rada przekazuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, osobie fizycznej lub prawnej, 
podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze 
opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedsta
wienie uwag. 

4. W przypadku gdy zgłoszone zostaną uwagi lub przedstawione zostaną istotne nowe dowody, Rada dokonuje 
przeglądu swojej decyzji i informuje odpowiednio osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ, o których 
mowa w ust. 1 i 2. 
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(1) 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 (Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1). 

(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 
(Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1). 



5. W przypadku podjęcia przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji decyzji o usunięciu z wykazu osoby 
fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, 
podmiotu lub organu zamieszczonych w wykazie, Rada wprowadza odpowiednio zmiany w załączniku II lub VI. 

6. Wykaz w załączniku III jest poddawany regularnemu przeglądowi co najmniej raz na 12 miesięcy.”. 

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 21 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
E. SCICLUNA 

Przewodniczący  
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