
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 102/2014 

z dnia 4 lutego 2014 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 23 grudnia 2013 r. Komitet Sankcji przy Radzie 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
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 gospodarczych. 

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do 
załącznika I, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 
872/2004 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze
nia. 

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 4 lutego 2014 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, str. 32.



ZAŁĄCZNIK 

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

skreśla się pozycję: 

„Benoni Urey. Data urodzenia: 22.06.1957. Paszporty: a) liberyjski paszport dyplomatyczny: D-00148399, b) 
paszport komisarza ds. morskich: D/002356. Inne informacje: były Komisarz ds. Morskich Liberii.”
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