
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1235 AL COMISIEI 

din 6 iulie 2017 

de modificare pentru a 270-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire 
a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) 

și cu organizația Al-Qaida 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive 
specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special 
articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5), 

întrucât: 

(1)  Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică 
înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior. 

(2)  La 3 iulie 2017, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât 
să elimine numele a trei persoane fizice din lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea 
fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui 
modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

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

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2017. 

Pentru Comisie, 

Pentru Președinte, 

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă  
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(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. 



ANEXĂ 

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”: 

„Ahmad Zerfaoui [alias: (a) Abdullah; (b) Abdalla; (c) Smail; (d) Abu Khaoula; (e) Abu Cholder; (f) Nuhr]. Data 
nașterii: 15.7.1963. Locul nașterii: Chréa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) fost membru al 
Organizației Al-Qaida din Maghrebul Islamic; (b) s-a confirmat că a murit în nordul Republicii Mali în data de 
19.9.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.” 

„Dhou El-Aich (alias: Abdel Hak). Data nașterii: 5.8.1964. Locul nașterii: Blida, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte 
informații: s-a confirmat că a decedat în Ciad la 8.3.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) 
litera (b): 3.5.2004.” 

„Hacene Allane [alias: (a) Hassan the Old; (b) Al Sheikh Abdelhay; (c) Boulahia; (d) Abu al-Foutouh; (e) Cheib 
Ahcéne]. Data nașterii: 17.1.1941. Locul nașterii: Médéa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: s-a confirmat 
că a decedat în nordul Nigerului la 16.4.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) 
litera (b): 3.5.2004.”  
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