
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1216/2008

z dnia 5 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających
w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 doty
czące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do
Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004
wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne
jednostki objęte zamrożeniem funduszy i zasobów
gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) W dniach 2 i 24 października oraz 10 listopada 2008 r.
Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął

decyzję o zmianie listy osób, grup i podmiotów, których
fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamro
żone. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32.



ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Z listy usuwa się następującą osobę fizyczną:

„Charles R. Bright. Data urodzenia: 29.8.1948 r. Inne informacje: były minister finansów.”

(2) Wpis „Ali Kleilat. Data urodzenia: 10.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Beirut. Narodowość: libańska.” otrzymuje
brzmienie:

„Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Data urodzenia: 10.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Beirut.
Narodowość: libańska. Numer paszportu: 0508734. Numer rejestru krajowego: 2016, Mazraa. Inne informacje:
przedsiębiorca zaangażowany w dostarczanie broni Charlesowi Taylorowi w 2003 r. Nadal powiązany z byłym
prezydentem Liberii Charlesem Taylorem.”.

(3) Wpis „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data urodzenia: 27.9.1965 r. Narodowość: liberyjska. Inne
informacje: była żona byłego prezydenta Charlesa Taylora. Były stały przedstawiciel Liberii w Międzynarodowej
Organizacji Morskiej. Były członek wyższego szczebla w rządzie Liberii.” otrzymuje brzmienie:

„Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data urodzenia: 27.9.1965 r. Narodowość: liberyjska. Inne
informacje: a) była żona byłego prezydenta Charlesa Taylora nadal powiązana z nim; b) były stały przedstawiciel
Liberii w Międzynarodowej Organizacji Morskiej; były członek wyższego szczebla w rządzie Liberii; c) obecnie
rezydent w Zjednoczonym Królestwie.”.

(4) Wpis „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data urodzenia: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Inne
informacje: były prezydent Liberii.” otrzymuje brzmienie:

„Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor, (b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Data urodzenia:
a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Inne informacje: a) były prezydent Liberii, (b) obecnie odpowiada przed trybunałem
w Hadze.”.

(5) Wpis „Charles »Chuckie« Taylor (Junior). Inne informacje: syn byłego prezydenta Charlesa Taylora” otrzymuje
brzmienie:

„Charles Taylor (Junior) (alias a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles
Taylor II). Inne informacje: a) wspólnik, doradca i syn byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora nadal powiązany
z nim; b) obecnie odpowiada przed sądem w Stanach Zjednoczonych Ameryki.”.
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