
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 242/2013 

z dnia 18 marca 2013 r. 

zmieniające po raz 189. 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 lit. b) oraz 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 12 marca 2013 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o wykreśleniu nazwiska jednej osoby fizycznej 
z wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do 
których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów 
gospodarczych, po rozpatrzeniu złożonego przez tę 
osobę wniosku o skreślenie jej nazwiska z tego wykazu 
oraz szczegółowego sprawozdania Rzecznika Praw 
Obywatelskich, sporządzonego zgodnie z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1904(2009). 

(3) Łotwa wystąpiła z wnioskiem o zmianę danych adreso
wych dotyczących jej właściwych organów. 

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

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 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 18 marca 2013 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 fizyczne” wykreśla się następujący wpis: 

„Mamoun Darkazanli (alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Adres: 
Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy. Data urodzenia: 4.8.1958 r. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. 
Obywatelstwo: a) syryjskie, b) niemieckie. Numer paszportu: 1310636262 (paszport niemiecki, ważny do dnia 
29.10.2005 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1312072688 (niemiecki dowód osobisty, ważny do dnia 
29.10.2005 r.). Dodatkowe informacje: nazwisko ojca: Mohammed Darkazanli. Nazwisko matki: Nur Al-Huda 
Sheibani Altgelbi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.” 

ZAŁĄCZNIK II 

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

dane adresowe w pozycji „Łotwa” otrzymują następujące brzmienie: 

„Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija 
K.Valdemāra iela 3 
Rīga LV-1395, Łotwa 
Tel.: (+371) 67 016 201 
Faks: (+371) 67 828 121 
mfa.cha@mfa.gov.lv 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests 
Raiņa bulvāris 15 
Rīga LV-1050, Łotwa 
Tel.: (+371) 67 044 430 
Faks: (+371) 67 324 497 
kd@kd.gov.lv”
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