
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1500 AL COMISIEI 

din 23 august 2017 

de modificare pentru a 275-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire 
a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile 

ISIL (Da'esh) și 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 organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida (1), în special 
articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1), 

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 18 august 2017, Comitetul pentru sancțiuni din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite a hotărât să adauge o mențiune pe lista de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice 
înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar 
trebui modificată în consecință. 

(3)  Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare 
imediat, 

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 la data 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, 23 august 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, la rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarea mențiune: 

„Shane Dominic Crawford [alias: (a) Asadullah; (b) Abu Sa'd at-Trinidadi; (c) Asad]. Data nașterii: 22.2.1986. Locul 
nașterii: Mount Hope, Trinidad și Tobago. Cetățenie: cetățean al Republicii Trinidad și Tobago. Pașaport nr.:  
(a) Trinidad și Tobago, TA959547, eliberat la data de 19.11.2013 (de către Direcția pentru imigrație din Trinidad și 
Tobago, data expirării: 18.11.2018); (b) Trinidad și Tobago, T1071839, eliberat la data de 8.11.2004 (de către 
Direcția pentru imigrație din Trinidad și Tobago, data expirării: 7.11.2014). Numărul național de identificare:  
(a) cartea de identitate nr. 19860222007, eliberată de Republica Trinidad și Tobago la data de 16.6.2011 (data 
expirării: 16.6.2016); (b) certificat de naștere nr. B394445, eliberat de Republica Trinidad și Tobago la data de 
23.1.2007; (c) permis de conducere nr. 892124B, eliberat de Republica Trinidad și Tobago la data de 30.8.2007  
(data expirării: 30.8.2010). Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (din luna mai 2014); (b) Reyhanli, Hatay, Turcia  
(adresa anterioară, în perioada noiembrie 2013-mai 2014); (c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise 
Chaguanas, Trinidad și Tobago (de la naștere până la 27.11.2013); (d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, 
Wallerfield, County of St. George East, Trinidad și Tobago (locație alternativă în septembrie 2011). Alte informații: 
Aspectul fizic: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: închisă; culoarea tenului: maro deschis; constituție: medie; 
înălțime: 174 cm; greutate: 64 kg; vorbitor de engleză și arabă. Data desemnării menționată la articolul 7d 
alineatul (2) litera (i): 18.8.2017.”  
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