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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 9/2013 AL COMISIEI
din 9 ianuarie 2013
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive
împotriva Liberiei
COMISIA EUROPEANĂ,

(3)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 ar trebui să
fie actualizată pe baza celor mai recente informații
furnizate de statele membre în ceea ce privește identi
ficarea autorităților competente.

(4)

Anexele I și II ar trebui, prin urmare, să fie modificate în
mod corespunzător,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 872/2004 al Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind noi măsuri restrictive împotriva
Liberiei (1), în special articolul 11 litera (a),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

întrucât:
(1)

(2)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 enumeră
persoanele fizice și juridice, organismele și entitățile
cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor
economice în temeiul regulamentului menționat anterior.
La 14 septembrie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al
Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor
Unite instituit în temeiul Rezoluției 1521 (2003)
privind Liberia a decis înlăturarea unei persoane de pe
lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui
să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor
economice.

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 872/2004 se modifică după cum
urmează:
(1) Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul
regulament.
(2) Anexa II se înlocuiește cu anexa II la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 9 ianuarie 2013.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă

(1) JO L 162, 30.4.2004, p. 32.
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ANEXA I
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 se modifică după cum urmează:
Se înlătură de pe listă următoarea persoană fizică:
„Mohamed Ahmad Salame [alias (a) Mohamed Ahmad Salami, (b) Ameri Al Jawad, (c) Jawad Al Ameri, (d)
Moustapha Salami, (e) Moustapha A Salami]. Data nașterii: (a) 22.9.1961, (b) 18.10.1963. Locul nașterii: (a)
Abengourou, Côte d’Ivoire (b) Ganta, ținutul Nimba, Liberia. Cetățenie: libaneză. Numere de pașaport: (a)
2210697 (pașaport libanez, perioada de valabilitate 14.12.2010-14.12.2011), (b) 1622263 (pașaport libanez
obișnuit, perioada de valabilitate 24.4.2001-23.4.2006), (c) 004296/00409/00 (pașaport diplomatic togolez,
perioada de valabilitate 21.8.2002-23.8.2007), (d) 000275 (pașaport diplomatic liberian, perioada de valabilitate
11.1.1998- 10.1.2000), (e) 002414 (pașaport diplomatic liberian, perioada de valabilitate 20.6.2001- 19.6.2003), (f)
D/001217 (pașaport diplomatic liberian), (g) Diplomatic-2781 (pașaport diplomatic liberian). Alte informații: (a)
pașaport ivorian; nu sunt disponibile detalii, (b) proprietar al Mohamed and Company Logging Company. Data
desemnării menționate la articolul 6 litera (b): 23.6.2004.”
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ANEXA II
„ANEXA II
Site-uri internet pentru informații cu privire la autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatele (1) și
(2), articolul 4 litera (e), articolele 5 și 7, articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul (8) alineatul (2)
precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene
BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBLICA CEHĂ
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANȚA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRU
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGARIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
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MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
ȚĂRILE DE JOS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIA
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMÂNIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_
ukrepi/
SLOVACIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUEDIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGATUL UNIT
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene
Commission européenne
Service des instruments de politique étrangère (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles
Belgique
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”
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