
A TANÁCS 1786/2004/EK RENDELETE

(2004. október 14.)

a Líbia egyes árukkal és szolgáltatásokkal való ellátásának megakadályozásáról szóló 3274/93/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és külö-
nösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Tanács 2004. október 14-i, a Líbia elleni korlátozó
intézkedések megszüntetéséről szóló 2004/698/KKBP közös
álláspontjára (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2003. szeptember 12-én az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) az Egyesült
Nemzetek Alapokmánya VII. fejezetének értelmében
eljárva 1506 (2003) határozatában úgy határozott,
hogy a 748 (1992) határozata 4., 5. és 6. bekezdésében,
valamint 883 (1993) határozata 3., 4., 5., 6. és 7. bekez-
désében meghatározott intézkedéseket a fenti időponttól
meg kell szüntetni.

(2) A 748 (1992) határozat 4. és 5. bekezdésében, valamint
a 883 (1993) határozat 3., 4., 5. és 6. bekezdésében
meghatározott intézkedéseket a Közösség a Líbia egyes
árukkal és szolgáltatásokkal való ellátásának megakadá-
lyozásáról szóló, 1993. november 29-i 3247/93/EK
tanácsi rendelettel (2) hajtotta végre. Az említett rendelet
alkalmazását a 20-i 836/99/EK rendelet (3) felfüggesztette.

(3) A 3274/93/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell
helyezni.

(4) A 883 (1993) ENSZ BT-határozat 8. bekezdésében
meghatározott, az 1506 (2003) határozattal meg nem
szüntetett intézkedéseket a Közösség a 3275/93/EK
rendelettel (4) hajtotta végre, amelynek ezért hatályban
kell maradnia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3274/93/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

2. cikk

A 3275/93/EK rendelet továbbra is hatályban marad. A fenti
rendelet preambulumában található, az 1993. november 22-i
közös álláspontra vonatkozó utalás a 2004/698/KKBP közös
álláspontra való utalásként értendő.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 14-én.

a Tanács részéről
az elnök

P. VAN GEEL
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(1) Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 40 oldalát.
(2) HL L 295., 1993.11.30., 1. o.
(3) HL L 106., 1999.4.23., 1. o. (4) HL L 295., 1993.11.30., 4. o.


