
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1419 

z dnia 4 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (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 decyzję Rady (WPZiB) 2017/1427 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniającą decyzję (WPZiB) 2015/1333 
w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (1), 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 
2015/1333 (3). 

(2)  W dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję  
(RB ONZ) nr 2362 (2017) przedłużającą stosowanie środków wobec statków dokonujących załadunku, 
transportu lub wyładunku ropy naftowej, w tym ropy surowej i rafinowanych produktów naftowych, którą 
nielegalnie wywieziono lub usiłowano nielegalnie wywieźć z Libii oraz określającą bardziej szczegółowo kryteria 
umieszczania w wykazie. 

(3)  W dniu 4 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1427 zmieniającą decyzję (WPZiB) 2015/1333. 

(4)  Do wdrożenia tych środków konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności 
w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach 
członkowskich. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) 2016/44 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W załączniku II wymieniono osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy wskazane przez Radę Bezpie
czeństwa lub przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 22 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011), pkt 19, 22 lub 23 rezolucji 
RB ONZ nr 1973 (2011), pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2174 (2014), pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2213 (2015) lub 
pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2362 (2017).”; 
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(1) Zob. s. 99 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
(2) 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). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz 

uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB (Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34). 



2) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakazuje się załadunku, transportu oraz wyładunku ropy naftowej z Libii, w tym ropy surowej 
i rafinowanych produktów naftowych, na wyznaczonych statkach pływających pod banderą państwa członkow
skiego, chyba że zezwoli na to właściwy organ państwa członkowskiego po konsultacji z punktem kontaktowym 
rządu Libii.”; 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zakazane są transakcje finansowe, w tym sprzedaż, wykorzystanie do celów kredytu oraz wykupywanie 
ubezpieczenia transportowego, w odniesieniu do ropy naftowej, w tym ropy surowej i rafinowanych produktów 
naftowych, na pokładzie wyznaczonych statków, jeżeli postanowił tak Komitet Sankcji. Zakaz ten nie ma 
zastosowania do przyjmowania opłat portowych w przypadkach, o których mowa w ust. 3.”. 

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 4 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
M. MAASIKAS 

Przewodniczący  
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