
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1250/2012 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków 
restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu 

zwalczanie terroryzmu 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

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. 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 
zawiera listę właściwych władz, do których należy prze
syłać informacje i wnioski dotyczące środków nałożo
nych przez to rozporządzenie. 

(2) Słowenia wystąpiła z wnioskiem o zmianę danych adre
sowych dotyczących jej właściwych władz. Ponadto 
należy zaktualizować adres Komisji Europejskiej. 

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do 
załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym 
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 20 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
Za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dane adresowe w pozycji „Słowenia” otrzymują następujące brzmienie: 

„Artykuł 4 

Ministrstvo za zunanje zadeve 
Prešernova cesta 25 
1001 Ljubljana – Słowenia 

Tel.: + 386 1 478 2000 
Faks: + 386 1 478 2340 
E-mail: gp.mzz@gov.si 

Artykuły 5 i 6 

Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
1502 Ljubljana – Słowenia 

Tel.: +386 1 369 5200 
Faks: + 386 1 369 6659 
E-mail: gp.mf@gov.si”; 

2) 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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