
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 9/2013 

z dnia 9 stycznia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających 
w odniesieniu do Liberii 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczają
cych w odniesieniu do Liberii ( 1 ), w szczególności jego art. 11 
lit. a) 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 
wymieniono osoby fizyczne i prawne, organy i podmioty 
objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych 
na mocy tego rozporządzenia. 

(2) W dniu 14 września 2012 r. Komitet Sankcji przy 
Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo
nych ustanowiony na mocy rezolucji 1521 (2003) 
w sprawie Liberii postanowił usunąć jedną osobę z listy 
osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których 
należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospo
darczych. 

(3) Należy zaktualizować załącznik II do rozporządzenia 
(WE) nr 872/2004 o najnowsze informacje przekazane 
przez państwa członkowskie w zakresie wyznaczania 
właściwych organów. 

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić 
załączniki I i II, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 872/2004 wprowadza się następu
jące zmiany: 

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

2) załącznik II otrzymuje brzmienie określone w załączniku II 
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 w państwach człon
kowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 stycznia 2013 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 32.



ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) 872/2004 wprowadza się następujące zmiany: 

usuwa się następującą osobę fizyczną: 

„Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha 
Salami, e) Moustapha A Salami). Data urodzenia: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Miejsce urodzenia: a) Abengourou, 
Wybrzeże Kości Słoniowej, b) Ganta, hrabstwo Nimba, Liberia. Obywatelstwo: libańskie. Nr paszportu: a) 2210697 
(paszport libański, ważny od 14.12.2010 r. do 14.12.2011 r.), b) 1622263 (zwykły paszport libański, ważny od 
24.4.2001 r. do 23.4.2006 r.), c) 004296/00409/00 (togijski paszport dyplomatyczny, ważny od 21.8.2002 r. do 
23.8.2007 r.), d) 000275 (liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 11.1.1998 r. do 10.1.2000 r.), e) 002414 
(liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 20.6.2001 r. do 19.6.2003 r.), f) D/001217 (liberyjski paszport 
dyplomatyczny), g) Diplomatic-2781 (liberyjski paszport dyplomatyczny). Dodatkowe informacje: a) paszport 
Wybrzeża Kości Słoniowej; brak szczegółowych danych, b) właściciel Mohamed and Company Logging Company. 
Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 23.6.2004 r.”
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK II 

Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3 
ust. 1, art. 3 ust. 2, art. 4 lit. e), art. 5, art. 7, art. 8 ust. 1 lit. a), art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 oraz adres, na który 

należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej 

BELGIA 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BUŁGARIA 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

REPUBLIKA CZESKA 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DANIA 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

NIEMCY 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRANDIA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRECJA 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

HISZPANIA 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANCJA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

WŁOCHY 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPR 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

ŁOTWA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITWA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUKSEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

WĘGRY 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
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MALTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NIDERLANDY 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLSKA 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGALIA 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

RUMUNIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SŁOWENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ 
ukrepi/ 

SŁOWACJA 

http://www.foreign.gov.sk 

FINLANDIA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SZWECJA 

http://www.ud.se/sanktioner 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej 

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