
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 619/2012 

z dnia 10 lipca 2012 r. 

zmieniające po raz 173. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 

związanym z siecią Al-Kaida 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 
27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom 
i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida ( 1 ), w szczególności 
jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 
zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których 
fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu 
na mocy tego rozporządzenia. 

(2) Dnia 2 lipca 2012 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o wykreśleniu jednej osoby fizycznej i jednego 
podmiotu z wykazu osób, grup i podmiotów, w odnie

sieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy 
i zasobów gospodarczych, po rozpatrzeniu wniosków 
złożonych przez tę osobę i ten podmiot o skreślenie 
z wykazu, oraz szczegółowych sprawozdań Rzecznika 
Praw Obywatelskich ustanowionego zgodnie z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo
nych 1904(2009). 

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmie
niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

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 10 lipca 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 

(1) w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” wykreśla się następujący wpis: 

„Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) 
MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in 
Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adres: a) BM Box: MIRA, Londyn WC1N 3XX, Zjednoczone 
Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW9 8LL, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: 
a) adres e-mail: info@islah.org oraz info@islah.tv, b) strona internetowa http://www.islah.info, c) tel. 020 8452 0303, 
d) faks 020 8452 0808, e) numer przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie 03834450. Data wyznaczenia, 
o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.7.2005 r.”; 

(2) w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujący wpis: 

„Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al- 
Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al- Fageeh). 
Tytuł: doktor. Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Miejsce urodzenia: 
Al-Zubair, Irak. Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: przewodniczący Ruchu na rzecz reform w Arabii. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.12.2004 r.”.
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