
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 646/2013 

z dnia 4 lipca 2013 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 organów, do których należy 
przesyłać informacje i wnioski dotyczące środków nało 
żonych przez to rozporządzenie. 

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

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w załącz
niku 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 4 lipca 2013 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: 

dane adresowe w pozycji „Łotwa” otrzymują następujące brzmienie: 

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

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