
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 26/2010 

z dnia 12 stycznia 2010 r. 

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

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczają
cych 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, których dotyczy zamrożenie funduszy 
i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia. 

(2) W dniu 16 grudnia 2009 r. Komitet ds. Sankcji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup 
i podmiotów, względem których należy stosować zamro 
żenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem 
wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 
872/2004 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą
dzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 12 stycznia 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

João Vale DE ALMEIDA 
Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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( 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: 

usuwa się następującą osobę fizyczną: 

„Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi, c) Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi, d) Ali Ramadan Kleilat Al- 
Dilby, e) Ali Ramadan Kleilat, f) Ali Ramadan Kleilat Sari). Data urodzenia: 10.7.1970 (w niektórych jego pasz
portach jako datę urodzenia podano 1963 r.). Miejsce urodzenia: Bejrut, Liban. Obywatelstwo: libańskie. Numer 
paszportu: a) 0508734, b) 1432126 (Liban), c) Regular-RL0160888 (Liban), d) D00290903 (Liberia), e) Z01037744 
(Niderlandy), f) Regular-B0744958 (Wenezuela). Numer w rejestrze krajowym: 2016, Mazraa. Data wyznaczenia, 
o której mowa w art. 6 lit. b): 23.6.2004.”
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