
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 213/2012 

z dnia 13 marca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1375/2011 dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych 
skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie 

terroryzmu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 
27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk
cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom 
i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu ( 1 ), 
w szczególności jego art. 2 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 22 grudnia 2011 r. Rada przyjęła rozporzą
dzenie wykonawcze (UE) nr 1375/2011 dotyczące wyko
nania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w 
sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowa
nych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mają
cych na celu zwalczanie terroryzmu ( 2 ), uaktualniając 
w ten sposób wykaz osób, grup i podmiotów, do 
których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 
2580/2001. 

(2) Rada ustaliła, że nie ma już podstaw, by niektóre osoby 
nadal figurowały w wykazie osób, grup i podmiotów, do 
których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 
2580/2001. 

(3) Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup 
i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą
dzenie (WE) nr 2580/2001, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Osoby wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia 
zostają usunięte z wykazu osób, grup i podmiotów zamiesz
czonego w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 1375/2011. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. VESTAGER 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70. 
( 2 ) Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 10.



ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób, o których mowa w art. 1 

1. ABOU, Rabah Naami (numer 2 w wykazie) 

2. ABOUD, Maisi (numer 3 w wykazie) 

3. ARIOUA, Kamel (numer 7 w wykazie) 

4. ASLI, Mohamed (numer 8 w wykazie) 

5. ASLI, Rabah (numer 9 w wykazie) 

6. DARIB, Noureddine (numer 11 w wykazie) 

7. DJABALI, Abderrahmane (numer 12 w wykazie) 

8. MOKTARI, Fateh (numer 16 w wykazie) 

9. NOUARA, Farid (numer 17 w wykazie) 

10. RESSOUS, Hoari (numer 18 w wykazie) 

11. SEDKAOUI, Noureddine (numer 19 w wykazie) 

12. SELMANI, Abdelghani (numer 20 w wykazie) 

13. SENOUCI, Sofiane (numer 21 w wykazie) 

14. TINGUALI, Mohammed (numer 25 w wykazie)

PL L 74/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.3.2012


	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 213/2012 z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1375/2011 dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

