
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1500 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

zmieniające po raz 275. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 

związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i 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 organizacjami ISIL (Daisz) 
i Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 1, 

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 18 sierpnia 2017 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o dodaniu jednego wpisu do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować 
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporzą
dzenia (WE) nr 881/2002. 

(3)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 sierpnia 2017 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 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule „Osoby fizyczne” dodaje się wpis w brzmieniu: 

„Shane Dominic Crawford (alias: a) Asadullah; b) Abu Sa'd at-Trinidadi; c) Asad). Data urodzenia: 22.2.1986. Miejsce 
urodzenia: Mount Hope, Trynidad i Tobago. Obywatelstwo: trynidadzko-tobagijskie. Nr paszportu: a) Trynidad 
i Tobago, nr TA959547, wydany 19.11.2013 (wydany przez Wydział Paszportowy Trynidadu i Tobago, ważny 
do 18.11.2018); b) Trynidad i Tobago, nr T1071839, wydany 8.11.2004 (wydany przez Wydział Paszportowy 
Trynidadu i Tobago, ważny do 7.11.2014); Krajowy numer identyfikacyjny: a) trynidadzko-tobagijski dowód 
tożsamości nr 19860222007, wydany 16.6.2011 (ważny do 16.6.2016); b) trynidadzko-tobagijski akt urodzenia nr 
B394445, wydany 23.1.2007; c) trynidadzko-tobagijskie prawo jazdy nr 892124B, wydane 30.8.2007 (ważne 
do 30.8.2010). Adres: a) Syryjska Republika Arabska (stan na maj 2014 r.); b) Reyhanli, Hatay, Turcja (poprzednie 
miejsce pobytu od listopada 2013 r. do maja 2014 r.); c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, 
Trynidad i Tobago (od urodzenia do 27.11.2013); d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, hrabstwo 
St. George East, Trynidad i Tobago (możliwe inne miejsce pobytu – stan na wrzesień 2011 r.). Dodatkowe 
informacje: wygląd: kolor oczu: brązowy; kolor włosów: ciemny; kolor skóry: jasnobrązowy; budowa: średnia; 
wzrost: 174 cm; waga: 64 kg; języki: angielski, arabski. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 
18.8.2017.”.  
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