
II 

(Nelegislativní akty) 

NAŘÍZENÍ 

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/… 

ze dne 12. března 2021, 

kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy, 

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/… ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/172/SZBP 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (1), 

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 21. března 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/172/SZBP (2). 

(2) Nařízení Rady (EU) č. 270/2011 (3) uvádí v účinnost rozhodnutí 2011/172/SZBP. 

(3) Dne 12. března 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/…, kterým se zrušilo rozhodnutí 2011/172/SZBP. 

(4) Nařízení (EU) č. 270/2011 by proto mělo být zrušeno, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Nařízení (EU) č. 270/2011 se zrušuje. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

(1) Viz strana 2021/… v tomto čísle Úředního věstníku.
(2) Rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 63).
(3) Nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 4).
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 12. března 2021.  

Za Radu 
předsedkyně 

A. P. ZACARIAS     
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