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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/711 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. május 14.)
a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 tanácsi
rendelet módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2015. július 31-i (KKBP) 2015/1333 tanácsi határozatra (1),
tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 20. cikke b) pontjára,
mivel:
(1)

Az (EU) 2016/44 rendelet V. melléklete felsorolja az Egyesült Nemzetek szankcióbizottsága által az Egyesült
Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2146 (2014) sz. határozatának 11. pontja szerint jegyzékbe vett hajókat. Az
említett hajókra az (EU) 2016/44 rendelet szerint számos tilalom vonatkozik, ideértve a Líbiából származó
nyersolaj berakodására, szállítására vagy kirakodására, valamint az Unió területén lévő kikötőkbe való bejutásra
vonatkozó tilalmat is.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott
bizottsága 2018. április 18-án és 2018. április 29-én aktualizálta a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó
hajók jegyzékét. Az (EU) 2016/44 rendelet V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba
kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2016/44 rendelet V. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. május 14-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője
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MELLÉKLET

Az (EU) 2016/44 rendelet V. mellékletéből a következő szövegrészt el kell hagyni:
„(a) 1. Név: NADINE. A 2362 (2017) sz. határozat 2. pontja által kibővített és módosított 2146 (2014) sz. határozat
10a) és 10b) pontja alapján (berakodás, szállítás vagy kirakodás tilalma, kikötőkbe való bejutás tilalma) jegyzékbe
véve. A jegyzékbe vételt a bizottság a 2146. sz. határozat 11. pontja alapján 2018. január 18-án megújította és az –
amennyiben azt a bizottság a 2146. sz. határozat 12. pontja értelmében előbb nem vonja vissza –
2018. április 17-ig érvényes. Lobogó szerinti állam: Palau. További információk: A jegyzékbe vételre
2017. július 21-én került sor. IMO: 8900878. A hajó 2018. január 19-én Muscat (Omán) partvidéke közelében,
a parti tengeren kívül tartózkodott.
(b) 2. Név: Lynn S. A 2362 (2017) sz. határozat 2. pontja által kibővített és módosított 2146 (2014) sz. határozat
10. pontjának a) és b) alpontja alapján (berakodás, szállítás vagy kirakodás tilalma, kikötőkbe való bejutás tilalma)
jegyzékbe véve. A jegyzékbe vételt a bizottság a 2146. sz. határozat 11. pontja alapján 2018. január 26-án
megújította (az előző meghosszabbítás 2018. január 29-ig volt érvényes) és az – amennyiben azt a bizottság
a 2146. sz. határozat 12. pontja értelmében előbb nem vonja vissza – 2018. április 28-ig érvényes. Lobogó szerinti
állam: Saint Vincent és Grenadine-szigetek. További információk: Jegyzékbe véve 2017. augusztus 2-án. IMO:
8706349. A hajó 2017. október 6-án Libanon felségvizein tartózkodott, amikor nyugati irányba hajózott el onnan.”

