
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 735/2013 

z dnia 30 lipca 2013 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją 

w Tunezji 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenia Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 
4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowa
nych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom 
w związku z sytuacją w Tunezji ( 1 ), w szczególności jego art. 
12 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 4 lutego 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenia 
(UE) nr 101/2011. 

(2) Należy zmienić wpisy dotyczące trzech osób w wykazie 
osób, podmiotów lub organów zamieszczone w załącz
niku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 101/2011 
i podać nowe powody umieszczenia tych osób w wyka
zie. 

(3) Należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporzą
dzenia (UE) nr 101/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2013 r. 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

Wpisy dotyczące osób w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczone w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 101/2011 wymienione poniżej zastępuje się wpisami w brzmieniu: 

Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

1. Mohamed Ben Moncef Ben 
Mohamed TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Sabha 
(Libia), data ur.: 7 stycznia 
1980 r., matka: Yamina SOUIEI, 
zarządzający przedsiębiorstwem, 
współmałżonek: Inès LEJRI, 
zamieszkały: Résidence de l’Étoile 
du Nord – suite B – 7ème étage – 
appt. no 25 – Centre urbain du 
nord – Cité El Khadra – Tunis, 
dowód tożsamości nr 04524472. 

Osoba, której dotyczy dochodzenie prowadzone 
przez władze tunezyjskie w związku ze współ
udziałem w sprawie dotyczącej nadużycia stano
wiska publicznego przez urzędnika publicznego 
(byłego dyrektora generalnego Société Tunisienne 
de Banque oraz Banque Nationale Agricole) 
w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnio
nych korzyści i spowodowania szkody dla admi
nistracji. 

2. Fahd Mohamed Sakher 
Ben Moncef Ben Mohamed 
Hfaiez MATERI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, 
data ur.: 2 grudnia 1981 r., 
matka: Naima BOUTIBA, 
współmałżonek: Nesrine BEN 
ALI, dowód tożsamości nr 
04682068 

Osoba, której dotyczy dochodzenie prowadzone 
przez władze tunezyjskie w związku z wywiera
niem nacisków na urzędnika publicznego (byłego 
prezydenta Ben Alego) w celu uzyskania 
bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby 
trzeciej oraz w związku ze współudziałem 
w sprawie dotyczącej nadużycia stanowiska 
publicznego przez urzędnika publicznego 
(byłego prezydenta Ben Alego) w celu zapew
nienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści 
i spowodowania szkody dla administracji, a także 
w związku ze współudziałem w sprawie doty
czącej sprzeniewierzenia tunezyjskich środków 
publicznych przez urzędnika publicznego 
(byłego prezydenta Ben Alego). 

3. Mohamed Slim Ben 
Mohamed Hassen Ben 
Salah CHIBOUB 

Tunezyjczyk, data ur.: 13 stycznia 
1959 r., matka: Leila CHAIBI, 
współmałżonek: Dorsaf BEN 
ALI, dyrektor generalny przedsię
biorstwa, zamieszkały: rue du 
Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, 
dowód tożsamości nr 00400688. 

Osoba, której dotyczy dochodzenie prowadzone 
przez władze tunezyjskie w związku z wywiera
niem nacisków na urzędnika publicznego (byłego 
prezydenta Ben Alego) w celu uzyskania 
bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby 
trzeciej oraz w związku ze współudziałem 
w sprawie dotyczącej nadużyciu stanowiska 
publicznego przez urzędnika publicznego 
w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnio
nych korzyści i spowodowania szkody dla admi
nistracji.
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