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DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2018/203
z dnia 9 lutego 2018 r.
wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku
z sytuacją w Libii
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,
uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku
z sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB (1), w szczególności jej art. 12 ust. 1,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333.

(2)

W dniu 2 lutego 2018 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na
podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1970 (2011), wniósł poprawki
do wpisu dotyczącego statku objętego środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik V do decyzji (WPZiB) 2015/1333,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W załączniku V do decyzji (WPZiB) 2015/1333 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2018 r.
W imieniu Rady
E. ZAHARIEVA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.
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ZAŁĄCZNIK

W punkcie B (Podmioty) załącznika V do decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 wpis 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nazwa: NADINE
Alias: nie dotyczy; znany jako: nie dotyczy; adres: nie dotyczy; data umieszczenia w wykazie: 21 lipca 2017 r.
(zmieniono dnia 20 października 2017 r., 27 listopada 2017 r., 18 stycznia 2018 r. i 2 lutego 2018 r.)
Informacje dodatkowe
Międzynarodowa Organizacja Morska: 8900878. Umieszczony w wykazie zgodnie z pkt 10 lit. a) i b) rezolucji
nr 2146 (2014), wpis przedłużono i zmieniono na podstawie pkt 2 rezolucji nr 2362 (2017) (zakaz załadunku,
transportu i wyładunku; zakaz zawijania do portów). Zgodnie z pkt 11 rezolucji nr 2146, wpis ten został zaktuali
zowany przez komitet w dniu 18 stycznia 2018 r. i jest ważny do dnia 17 kwietnia 2018 r., chyba że zostanie
wcześniej anulowany przez komitet na podstawie pkt 12 rezolucji nr 2146. Państwo bandery: Palau. Na dzień
19 stycznia 2018 r. statek znajdował się w pobliżu wybrzeża Maskat w Omanie, poza jego wodami terytorialnymi.”.

