
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1187/2012 

z dnia 11 grudnia 2012 r. 

zmieniające po raz 184. 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. 1, 

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 5 grudnia 2012 r. Komitet Sankcji Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o dodaniu jednego podmiotu do wykazu osób, 
grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy 
stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodar
czych. 

(3) Należy uaktualnić adres Komisji Europejskiej. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do 
rozporządzenia (WE) nr 881/2002. 

(5) W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowio
nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 881/2002 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załączni
kiem I do niniejszego rozporządzenia, 

2) w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załączni
kiem II do niniejszego rozporządzenia. 

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 11 grudnia 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 I 

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

W tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujący wpis: 

„Ruch na rzecz Jedności i Dżihadu w Afryce Zachodniej (MUJAO). Adres: a) Mali, b) Algieria. Data wyznaczenia, 
o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 5.12.2012 r.”. 

ZAŁĄCZNIK II 

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

Nagłówek „Wspólnota Europejska” oraz akapit pod nagłówkiem „Wspólnota Europejska” otrzymują brzmienie: 

„Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Service for Foreign Policy Instruments (FPI) 
Office EEAS 02/309 
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia) 
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.
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