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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 941/2011 НА СЪВЕТА
от 22 септември 2011 година
за прилагане на член 16, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни
мерки с оглед на положението в Либия
22 септември 2011 г. за изменение на Решение
2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед
на положението в Либия (2), списъкът на лицата и обра
зуванията, на които са наложени ограничителни мерки,
съдържащ се в приложения II и III към Регламент (ЕС) №
204/2011, следва да бъде изменен,

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от
2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на полож
ението в Либия (1), и по-специално член 16, параграфи 2 и 5 от
него,
като има предвид, че:
(1)

На 2 март 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) №
204/2011.

(2)

След приемането на Резолюция 2009 (2011) на Съвета за
сигурност на ООН на 16 септември 2011 г. и в
съответствие с Решение 2011/625/ОВППС на Съвета от

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Вписванията относно образуванията, посочени в приложението
към настоящия регламент, се заличават от списъците в прил
ожения II и III към Регламент (ЕС) № 204/2011.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 22 септември 2011 година.
За Съвета
Председател
M. DOWGIELEWICZ

(1) ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.

(2) Вж. страница 30 от настоящия брой на Официален вестник.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Образувания, посочени в член 1
Вписване, заличено от списъка в приложение II към Регламент (ЕС) № 204/2011:
5. Libyan National Oil Corporation (Либийска национална петролна корпорация).
Вписване, заличено от списъка в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011:
29. Zuietina Oil Company (изв. още като ZOC; изв. още като Zueitina).
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