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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a l biai ely etre te intettel o ott orl to  int ed se r l s a KKB  at ro at 

at lyon v l elye s r l s l , . j lius -i (KKB )  tan csi at ro at o   

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 206., 2015. augusztus 1.) 

A 37. oldalon a 7. cikk szövege 

helyesen: 

„7. cikk 

(1) Az a tagállam, amely valamely jegyzékbe vett hajó lobogó szerinti állama, utasítja a szóban 

forgó hajót, hogy a fedélzetére ne rakodja fel, ne szállítsa, illetve ne rakodja ki a Líbiából 

jogellenesen kivitt nyersolajat, amennyiben a líbiai kormány kapcsolattartó pontjától nem érkezik a 

2146 (2014) ENSZ BT-határozat 3. pontjában említettek szerinti utasítás. 

(2) A tagállamok a jegyzékbe vett hajóktól megtagadják a kiköt ikbe való belépést, kivéve, ha a 

belépés az ellen rzés céljából, valamely veszélyhelyzet esetén, vagy a Líbiába való visszatérés 

esetén szükséges. 

(3) A tagállamok állampolgárainak vagy a tagállamok területér l tilos ellátási szolgáltatást  

így például üzemanyag-ellátást vagy ellátmányozást  nyújtani a jegyzékbe vett hajók számára, 

illetve bármely más módon kiszolgálni ket. 

(4) A (3) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adott tagállam illetékes hatósága azt 

állapítja meg, hogy e szolgáltatások nyújtása humanitárius okokból szükséges, vagy hogy a hajó 

visszatér Líbiába. Az érintett tagállam értesíti a bizottságot ezekr l az engedélyekr l. 

(5) A tagállamok állampolgárainak vagy a tagállamok területér l tilos pénzügyi tranzakciókat 

végezni a jegyzékbe vett hajók fedélzetén lév , Líbiából jogellenesen kivitt nyersolaj 

vonatkozásában. 

(6) Az V. mellékletben szerepelnek az e cikk (1), (2), (3) és (5) bekezdésében említett, a 

bizottság által a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 11. pontjának megfelel en jegyzékbe vett hajók. ; 
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helyesen: 

„7. cikk 

(1) Amennyiben a bizottság a jegyzékbe vételkor így rendelkezik, az a tagállam, amely 

valamely jegyzékbe vett hajó lobogó szerinti állama, utasítja a szóban forgó hajót, hogy a 

fedélzetére ne rakodja fel, ne szállítsa, illetve ne rakodja ki a Líbiából jogellenesen kivitt 

nyersolajat, amennyiben a líbiai kormány kapcsolattartó pontjától nem érkezik a 2146 (2014) ENSZ 

BT-határozat 3. pontjában említettek szerinti utasítás. 

(2) Amennyiben a bizottság a jegyzékbe vételkor így rendelkezik, a tagállamok a jegyzékbe vett 

hajóktól megtagadják a kiköt ikbe való belépést, kivéve, ha a belépés az ellen rzés céljából, 

valamely veszélyhelyzet esetén, vagy a Líbiába való visszatérés esetén szükséges. 

(3) Amennyiben a bizottság a jegyzékbe vételkor így rendelkezik, a tagállamok 

állampolgárainak vagy a tagállamok területér l tilos ellátási szolgáltatást  így például 

üzemanyag-ellátást vagy ellátmányozást  nyújtani a jegyzékbe vett hajók számára, illetve 

bármely más módon kiszolgálni ket. 

(4) A (3) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adott tagállam illetékes hatósága azt 

állapítja meg, hogy e szolgáltatások nyújtása humanitárius okokból szükséges, vagy hogy a hajó 

visszatér Líbiába. Az érintett tagállam értesíti a bizottságot ezekr l az engedélyekr l. 

(5) Amennyiben a bizottság a jegyzékbe vételkor így rendelkezik, a tagállamok 

állampolgárainak és a joghatóságuk alá tartozó szervezeteknek, illetve a tagállamok területér l tilos 

pénzügyi tranzakciókat végezni a jegyzékbe vett hajók fedélzetén lév , Líbiából jogellenesen kivitt 

nyersolaj vonatkozásában. . 

(6) Az V. mellékletben szerepelnek az e cikk (1), (2), (3) és (5) bekezdésében említett, a 

bizottság által a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 11. pontjának megfelel en jegyzékbe vett hajók. . 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151681&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11406/17;Nr:11406;Year:17&comp=11406%7C2017%7C



