
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/141 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

zmieniająca decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko 
niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 stycznia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/72/WPZiB (1). 

(2)  Środki ograniczające przedstawione w decyzji 2011/72/WPZiB obowiązują do dnia 31 stycznia 2018 r. 
Z przeglądu tej decyzji wynika, że obowiązywanie środków ograniczających powinno zostać przedłużone do dnia 
31 stycznia 2019 r. Wpis dotyczący jednej osoby powinien zostać zmieniony. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/72/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2011/72/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 stycznia 2019 r. Jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Może być 
odpowiednio przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”;  

2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2018 r. 

W imieniu Rady 
R. PORODZANOV 

Przewodniczący  
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(1) Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 
osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62). 



ZAŁĄCZNIK 

Wpis dotyczący poniższej osoby zamieszczony w załączniku do decyzji 2011/72/WPZiB zastępuje się następującym 
wpisem:  

Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

„5. Fahd Mohamed 
Sakher Ben Moncef 
Ben Mohamed 
Hfaiez MATERI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data 
ur.: 2 grudnia 1981 r., matka: Na
ïma BOUTIBA, współmałżonek: 
Nesrine BEN ALI, dowód tożsa
mości nr 04682068. 

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowa
dzone przez władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzęd
nika państwowego tunezyjskich środków publicz
nych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego (byłego prezydenta 
Ben Alego) w celu zapewnienia osobie trzeciej nie
uzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla 
administracji, z wywieraniem nacisków na urzędnika 
państwowego, byłego prezydenta Ben Alego, w celu 
uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla 
osoby trzeciej oraz ze współudziałem w przestęp
stwie przyjęcia przez urzędnika państwowego środ
ków publicznych, o których wiedział, że nie były 
mu należne, i których używał z osobistą korzyścią 
dla siebie lub członków swojej rodziny.”   
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