
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1015/2012 

z dnia 6 listopada 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 542/2012 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 podmio
tom, mających na celu zwalczanie terroryzmu ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 2 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 25 czerwca 2012 r. Rada przyjęła rozporzą
dzenie wykonawcze (UE) nr 542/2012 ( 2 ) ustanawiające 
uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których 
ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001. 

(2) Rada zdecydowała, że nie ma już podstaw, by jedna 
z osób nadal figurowała w wykazie osób, grup i podmio
tów, 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 

Osoba wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia 
zostaje usunięta z wykazu osób, grup i podmiotów zamiesz
czonego w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 542/2012. 

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 6 listopada 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70. 
( 2 ) Dz.U. L 165 z 26.6.2012, s. 12.



ZAŁĄCZNIK 

OSOBA, O KTÓREJ MOWA W ART. 1 

WALTERS, Jason Theodore James
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