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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 415/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Μαΐου 2012
για την 171η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή
συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το
δίκτυο της Αλ Κάιντα
κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η
δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, αφού εξέτασε
τα αιτήματα διαγραφής από τον πίνακα που υπέβαλαν αυτά
τα άτομα και τις λεπτομερείς εκθέσεις του διαμεσολαβητή
που καταρτίστηκαν σύμφωνα με την απόφαση 1904(2009)
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβου
λίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιο
ριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που
συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

(2)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
881/2002 πρέπει να επικαιροποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(3)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απα
ριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά
η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και
οικονομικών πόρων.
Στις 7 Μαΐου 2012 και στις 9 Μαΐου 2012, η Επιτροπή
Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
αποφάσισε να αφαιρέσει δύο φυσικά πρόσωπα από τον

Άρθρο 1
Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποι
είται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2012.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
(1) Διαγράφονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:
«Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (γνωστός και ως Kamel Darraji). Διεύθυνση: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio,
Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 22.7.1967. Τόπος γέννησης: Menzel Bouzelfa, Τυνησία. Ιθαγένεια: τυνησιακή.
Αριθμός διαβατηρίου: L029899 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.8.1995, λήγεις τις 13.8.2000). Άλλες πληροφο
ρίες: α) αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, β) τον
Δεκέμβριο του 2009 κατοικούσε στην Ιταλία. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4
στοιχείο β): 23.6.2004.»
(2) «Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (γνωστός και ως α) Abu Al-Banaan, β) Ibrahim Bouisir, γ) Ibrahim Buisir·
δ) Ibrahim Abdul Salem Mohamed Buisir· ε) Ibrahim Buwisir· στ) Ibrhm Buwisir. Διεύθυνση: 20 Hillview Grove,
Ballinteer, Dublin 16, Ιρλανδία. Ημερομηνία γέννησης: 1.9.1962. Τόπος γέννησης: Benghazi, Λιβύη. Ιθαγένεια: α) λιβυκή,
β) ιρλανδική. Αριθμός καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 6977094P (ιρλανδικός προσωπικός αριθμός για τις δημόσιες
υπηρεσίες). Αριθμός διαβατηρίου: L038300 (ιρλανδικό διαβατήριο που εκδόθηκε στο Δουβλίνο, Ιρλανδία στις 4 Σεπτεμβρίου
2002, ακυρώθηκε στις 14 Μαΐου 2009). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο
β): 4.2.2009.»
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