
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 496/2009 

z dnia 11 czerwca 2009 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) W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 
wymieniono osoby fizyczne i prawne, organy 
i podmioty objęte zamrożeniem funduszy i zasobów 
gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem. 

(2) W dniu 12 maja 2009 r. Komitet ds. Sankcji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić dane identyfi

kacyjne jednej osoby, względem której należy stosować 
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. 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 11 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Eneko LANDÁBURU 

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

PL L 149/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.6.2009 

( 1 ) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 32.



ZAŁĄCZNIK 

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

Wpis „Edwin M., Snowe jr. Narodowość: liberyjska. Numer paszportu: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D-00172 
(paszport ECOWAS-DPL, ważny od 7.8.2008 r. do 6.7.2010 r.). Inne informacje: Dyrektor wykonawczy Liberian 
Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 10.9.2004 r.” otrzymuje 
następujące brzmienie: 

„Edwin M., Snowe jr. Adres: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data urodzenia: 11.2.1970. Miejsce urodzenia: Mano 
River, Grand Cape Mount, Liberia. Narodowość: liberyjska. Numer paszportu: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) 
D005640 (paszport dyplomatyczny), d) D-00172 (paszport ECOWAS-DPL, ważny od 7.8.2008 r. do 6.7.2010 r.). 
Inne informacje: dyrektor wykonawczy Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data wyznaczenia, 
o której mowa w art. 6 lit. b): 10.9.2004 r.”.
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