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FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1419
av den 4 augusti 2017
om ändring av förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen
i Libyen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,
med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2017/1427 av den 4 augusti 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333 om
restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen (1),
med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
och Europeiska kommissionen, och
av följande skäl:
(1)

Rådets förordning (EU) 2016/44 (2) ger verkan åt åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2015/1333 (3).

(2)

Den 29 juni 2017 antog FN:s säkerhetsråd resolution (UNSCR) 2362 (2017) om förlängning av tillämpningen av
åtgärder mot fartyg som lastar, transporterar eller lossar petroleum, inbegripet råolja och raffinerade petroleump
rodukter, vilka olagligen exporterats eller försökts exporteras från Libyen och specificerade kriterierna för
uppförande på förteckningen ytterligare.

(3)

Den 4 augusti 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/1427 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333.

(4)

Lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är nödvändiga för att genomföra denna åtgärd, särskilt för att säkerställa att
ekonomiska aktörer i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(5)

Förordning (EU) 2016/44 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EU) 2016/44 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 6 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Bilaga II ska innehålla de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som angetts av säkerhetsrådet eller
av sanktionskommittén i enlighet med punkt 22 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), punkt 19, 22 eller 23
i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 (2011), punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014), punkt 11 i FN:s
säkerhetsråds resolution 2213 (2015) eller punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2362 (2017).”
(1) Se sidan 99 i detta nummer av EUT.
(2) Rådets förordning (EU) 2016/44 av den 18 januari 2016 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om
upphävande av förordning (EU) nr 204/2011 (EUT L 12, 19.1.2016, s. 1).
(3) Rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande
av beslut 2011/137/Gusp (EUT L 206, 1.8.2015, s. 34).
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2. Artikel 15 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Det är förbjudet för angivna fartyg som för en medlemsstats flagg, att lasta, transportera eller lossa
petroleum, inbegripet råolja och raffinerade petroleumprodukter, från Libyen, såvida detta inte har godkänts av
den medlemsstatens behöriga myndighet efter samråd med den libyska regeringens kontaktpunkt.”
b) Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6.
Det är, om sanktionskommittén så föreskriver, förbjudet att, med avseende på petroleum, inbegripet råolja
och raffinerade petroleumprodukter, som transporteras på angivna fartyg, genomföra finansiella transaktioner
inbegripet försäljning, användning som kredit och tecknande av transportförsäkring. Detta förbud ska inte gälla
mottagandet av hamnavgifter i de fall som avses i punkt 3.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 augusti 2017.
På rådets vägnar
M. MAASIKAS

Ordföranden

