
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 178/2011 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

zmieniające po raz 145. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 

związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami 

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 Osamą bin Ladenem, siecią Al- 
Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do 
Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro 
żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do 
talibów w Afganistanie ( 1 ), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. 
a) oraz art. 7a ust. 1, 

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) Dnia 8 lutego 2011 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 

decyzję o dodaniu dwóch osób fizycznych do wykazu 
osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których 
należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospo
darczych. 

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002. 

(4) Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść 
w życie natychmiast, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dyrektor – Szef Służby ds. Instrumentów Polityki 
Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 

w tytule „Osoby fizyczne” dodaje się wpisy w brzmieniu: 

(a) „Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Tytuł: 
Haji. Adres: a) Peszawar, Pakistan; b) niedaleko Dergey Manday Madrasa w wiosce Dergey Manday, niedaleko Miram 
Shah, Północny Waziristan (North Waziristan Agency — NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie 
(FATA), Pakistan; c) wioska Kayla niedaleko Miram Shah, Północny Waziristan (North Waziristan Agency — NWA), 
Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan; d) wioska Sarana Zadran, prowincja Paktia, Afga
nistan. Data urodzenia: a) 1.1.1966, b) między 1958 a 1964 r. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: a) 
starszy członek sieci Haqqani, która działa poza Północnym Waziristanem w granicach Terytoriów Plemiennych 
Administrowanych Federalnie Pakistanu; b) wcześniej podróżował do Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
i pozyskiwał środki finansowe; c) brat Jalaluddina Haqqaniego oraz wuj Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.2.2011 r.”; 

(b) „Said Jan ‘Abd Al-Salam (alias a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi 
Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Data urodzenia: 
a) 5.2.1981 r., b) 1.1.1972 r. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: a) OR801168 (paszport afgański na 
nazwisko Said Jan ‘Abd al-Salam wydany dnia 28.2.2006 r., ważność wygasa dnia 27.2.2011 r.), b) 4117921 
(paszport pakistański na nazwisko Dilawar Khan Zain Khan wydany w dniu 9.9.2008 r., ważność wygasa dnia 
9.9.2013 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 281020505755 (kuwejcki cywilny numer identyfikacyjny na nazwisko 
Said Jan ‘Abd al-Salam). Dodatkowe informacje: mniej więcej w 2005 r. prowadził obóz, w którym prowadzono 
»szkolenie podstawowe« dla Al-Kaidy w Pakistanie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
9.2.2011 r.”.
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