
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 116/2012 

z dnia 9 lutego 2012 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 doty
czące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Libe
rii ( 1 ), w szczególności jego art. 11 lit. a) i art. 11 lit. b), 

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. 
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 
zawiera listę właściwych organów, którym powierzone 
zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego 
rozporządzenia. 

(2) W dniu 23 grudnia 2011 r. Komitet ds. Sankcji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ decyzją nr SC/10510 postanowił 
zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, których 
fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamro 
żone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do 
załącznika I, 

(3) Należy również zaktualizować załącznik II do rozporzą
dzenia (WE) nr 872/2004 na podstawie dostarczonych 
ostatnio przez państwa członkowskie informacji dotyczą
cych identyfikacji właściwych organów. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do 
rozporządzenia (WE) nr 872/2004, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zmienia się 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zastępuje się 
tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

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 9 lutego 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 32.



ZAŁĄCZNIK I 

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

(1) Wpis „Cyril Allen. Data urodzenia: 26.7.1952. Inne informacje: były przewodniczący Narodowej Partii Patriotycznej 
(National Patriotic Party).” otrzymuje brzmienie: 

„Cyril A. Allen. Data urodzenia: 26.7.1952 r. Inne informacje: były przewodniczący Narodowej Partii Patriotycznej.”. 

(2) Wpis „Myrtle Gibson. Data urodzenia: 3.11.1952. Inne informacje: były senator, doradca byłego prezydenta Liberii 
Charlesa Taylora.” otrzymuje brzmienie: 

„Myrtle Francelle Gibson. Data urodzenia: 3.11.1952 r. Inne informacje: były senator, doradca byłego prezydenta 
Liberii, Charlesa Taylora.”. 

(3) Wpis „Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) 
Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Data urodzenia: a) 22.9.1961 r., b) 18.10.1963 r. Miejsce urodzenia: 
Abengourou, Wybrzeże Kości Słoniowej. Narodowość: libańska. Numer paszportu: a) 1622263 (zwykły paszport 
libański, ważny od 24.4.2001 r. do 23.4.2006 r.), b) 004296/00409/00 (togijski paszport dyplomatyczny, ważny od 
21.8.2002 r. do 23.8.2007 r.), c) 000275 (liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 11.1.1998 r. do 
10.1.2000 r.), d) 002414 (liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 20.6.2001 r. do 19.6.2003 r., nazwisko: 
Ameri Al Jawad, data urodzenia: 18.10.1963 r., miejsce urodzenia: Ganta, hrabstwo Nimba), e) D/001217 (liberyjski 
paszport dyplomatyczny), f) Diplomatic-2781 (liberyjski paszport dyplomatyczny). Inne informacje: a) paszport 
Wybrzeża Kości Słoniowej; brak szczegółowych danych, b) właściciel Mohamed and Company Logging Company. 
Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 23.6.2004 r.” otrzymuje brzmienie: 

„Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha 
Salami, e) Moustapha A Salami). Data urodzenia: a) 22.9.1961 r., b) 18.10.1963 r. Miejsce urodzenia: a) Abengourou, 
Wybrzeże Kości Słoniowej, b) Ganta, hrabstwo Nimba, Liberia. Narodowość: libańska. Numer paszportu: a) 2210697 
(paszport libański, ważny od 14.12.2010 r. do 14.12.2011 r.), b) 1622263 (zwykły paszport libański, ważny od 
24.4.2001 r. do 23.4.2006 r.), c) 004296/00409/00 (togijski paszport dyplomatyczny, ważny od 21.8.2002 r. do 
23.8.2007 r.), d) 000275 (liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 11.1.1998 r. do 10.1.2000 r.), e) 002414 
(liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 20.6.2001 r. do 19.6.2003 r.), f) D/001217 (liberyjski paszport 
dyplomatyczny), g) Diplomatic-2781 (liberyjski paszport dyplomatyczny). Inne informacje: a) paszport Wybrzeża 
Kości Słoniowej; brak szczegółowych danych, b) właściciel Mohamed and Company Logging Company. Data wyzna
czenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 23.6.2004 r.”. 

(4) Wpis „Edwin M., Snowe jr. Adres: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data urodzenia: 11.2.1970 r. 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.” otrzymuje brzmienie: 

„Edwin M., Snowe jr. Adres: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data urodzenia: 11.2.1970 r. 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: reprezentant, liberyjska Izba Reprezentantów. dyrektor wykonawczy Liberian Petroleum and Refining 
Corporation (LPRC). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 10.9.2004 r.”. 

(5) Wpis „Tupee Enid Taylor. Data urodzenia: a) 17.12.1960 r., b) 17.12.1962 r. liberyjski paszport dyplomatyczny: 
D/002216. Inne informacje: była żona byłego prezydenta Charlesa Taylora.” otrzymuje brzmienie: 

„Tupee Enid Taylor. Data urodzenia: a) 17.12.1960 r., b) 17.12.1962 r.. Numer paszportu: a) L014670 (paszport 
liberyjski, ważny od 28.12.2009 r. do 28.12.2014 r.) b) D/002216 (liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 
17.10.2007 r. do 17.10.2009 r.). Inne informacje: była żona byłego prezydenta Charlesa Taylora.”.
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ZAŁĄCZNIK II 

Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3 
ust. 1, art. 3 ust. 2, art. 4 lit. e), art. 5, art. 7, art. 8 ust. 1 lit. a), art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 oraz adres, na który 

należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej 

BELGIA 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BUŁGARIA 

http://www.mfa.government.bg 

REPUBLIKA CZESKA 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DANIA 

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ 

NIEMCY 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLANDIA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRECJA 

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

HISZPANIA 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANCJA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

WŁOCHY 

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html 

CYPR 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

ŁOTWA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITWA 

http://www.urm.lt 

LUKSEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

WĘGRY 

http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf 

MALTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
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HOLANDIA 

http://www.minbuza.nl/sancties 

AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLSKA 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGALIA 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

RUMUNIA 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 

SŁOWENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SŁOWACJA 

http://www.foreign.gov.sk 

FINLANDIA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SZWECJA 

http://www.ud.se/sanktioner 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia: 

European Commission 
Service for Foreign Policy Instruments (FPI) 
Office: EEAS/309 
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Belgia 
Adres poczty elektronicznej: relex-sanctions@ec.europa.eu
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