
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/259 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

zmieniające po raz 310. 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. 5, 

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) W dniu 18 lutego 2020 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o wykreśleniu dwóch wpisów z wykazu osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować 
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2020 r.  

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącą, 

p.o. Dyrektora Generalnego 
Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług 

Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych     

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. 
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule „Osoby fizyczne” skreśla się następujące wpisy: 

1) „Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco 
(CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: Tunezyjskie. Nr pasz-
portu: K754050 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.5.1999 r., który utracił ważność dnia 25.5.2004 r.). Krajowy nr 
identyfikacyjny: 04756904 wydany dnia 14.9.1984 r. Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: 
BCHMHT69R13Z352T, b) imię i nazwisko matki: Hedia Bannour. Data wskazania, o której mowa w art. 2a ust. 4 
lit. b): 24.4.2002 r.” 

2) „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (adres 
domowy). Data urodzenia: 25.1.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: Tunezyjskie. Nr 
paszportu: a) K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999 r., który utracił ważność dnia 22.4.2004 r.), b) 
01846592 (krajowy nr identyfikacyjny). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 
Z352D; b) imię matki: Jamilah. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.6.2004 r.”   
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