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BEGRUNDELSE 

(1) Den 27. oktober 2011 besluttede FN's Sikkerhedsråd, at det forbud mod al flyvning i 
Libyens luftrum, som det havde indført ved resolution 1973(2011) den 17. marts 
2011, skulle ophæves den 31. oktober 2011, kl. 23.59 lokal libysk tid. 

(2) Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og 
Europa-Kommissionen foreslår derfor at ophæve det tilsvarende forbud, som blev 
indført ved Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på 
baggrund af situationen i Libyen. 
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2011/0337 (NLE) 

Fælles forslag til 

RÅDETS FORORDNING 

om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på 
baggrund af situationen i Libyen 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, 

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/.../FUSP af [...] om ændring af Rådets afgørelse 
2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen1, 

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Den 27. oktober 2011 besluttede FN's Sikkerhedsråd ved resolution 2016, at det 
forbud mod al flyvning i Libyens luftrum, som det havde indført den 17. marts 2011, 
skulle ophæves. 

(2) I forlængelse af afgørelse 2011/137/FUSP fik dette forbud virkning i Den Europæiske 
Union ved forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund 
af situationen i Libyen2, som ændret3. 

(3) I overensstemmelse med afgørelse 2011/.../FUSP bør den relevante bestemmelse i 
forordning (EU) nr. 204/2011 derfor ophæves — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Artikel 4b i forordning (EU) nr. 204/2011 udgår. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. 

                                                 
1 EUT L … af … 2011, s. .. . 
2 EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1. 
3 Forordning (EU) nr. 296/2011 (EUT L 80 af 26.3.2011, s. 2). 
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 

 På Rådets vegne 
 Formand 


