
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 621/2011 

z dnia 24 czerwca 2011 r. 

zmieniające po raz 151. 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), art. 7a ust. 1 oraz art. 7a ust. 5, 

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 14 czerwca 2011 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Sankcji podjął 

decyzję o wykreśleniu dwóch nazwisk z listy osób, grup 
i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować 
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dnia 
16 czerwca 2011 r. postanowił on dodać do tej listy 
jedno nazwisko oraz zmienić jeden wpis na liście. 

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

(4) W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowio
nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmie
niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

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: 

(1) w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujące wpisy: 

a) „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi; b) Haroun; c) Frank). Adres: 29 Vordere 
Gasse, 7012, Felsberg, Szwajcaria. Data urodzenia: 31.3.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: 
tunezyjskie. Numer paszportu: L579603 (paszport tunezyjski wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił 
ważność dnia 18.11.2002 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 007-99090. Dodatkowe informacje: a) włoski 
numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U, b) nazwisko jego matki brzmi Charaabi Hedia. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.”; 

b) „Safet Ekrem Durguti. Adres: 175 Bosanska Street, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: 10.5.1967 r. 
Miejsce urodzenia: Orahovac, Kosowo. Obywatelstwo: Bośni i Hercegowiny. Numer paszportu: 6371551 (paszport 
biometryczny Bośni i Hercegowiny, wydany w miejscowości Travnik w dniu 9.4.2009 r. i ważny do 4.9.2014 r.). 
Krajowy numer identyfikacyjny: a) JMB 1005967953038 (krajowy numer identyfikacyjny w Bośni i Hercegowinie), 
b) 04DFC71259 (dowód osobisty wydany w Bośni i Hercegowinie), c) 04DFA8802 (prawo jazdy wydane przez 
ministerstwo spraw wewnętrznych kantonu Centralna Bośnia w miejscowości Travnik w Bośni i Hercegowinie). 
Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Ekrem; b) założyciel i przywódca Al-Haramain Islamic Foundation od 1998 r. 
do 2002 r.; c) pracował jako nauczyciel w Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah w miejscowości Travnik w Bośni 
i Hercegowinie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 26.12.2003 r.”. 

(2) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujący wpis: 

„Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi (alias a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) 
Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al- 
Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). 
Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 27.5.1979 r., b) 1973 r. (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Miejsce urodzenia: 
a) Arabia Saudyjska, b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Obywatelstwo: a) saudyjskie, b) jemeńskie 
(Othman Ahmed Othman Al Omairah). Krajowy numer identyfikacyjny: 1089516791 (saudyjski dowód osobisty). 
Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Ahmed Othman Al Omirah, b) dowódca operacyjny Al-Kaidy na Półwyspie 
Arabskim (AQAP). Zajmuje się zdobywaniem funduszy i broni z przeznaczeniem na operacje i dzoałania AQAP 
w Jemenie, c) znany jako współpracownik Qasima Yahya Mahdiego al-Rimiego i Fahda Mohammeda Ahmeda al- 
Quso, d) pomarańczowy alarm INTERPOLu (nr akt 2009/52/OS/CCC, #14). czerwony alarm INTERPOLu (nr 
kontrolny A-596/3-2009, nr akt 2009/3731), e) Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
16.6.2011 r.”. 

(3) Wpis „Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Adres: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bośnia 
i Hercegowina; b) Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Dodatkowe informacje: wśród pracowników 
i współpracowników są Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz i Safet Durguti. Data wyznaczenia, o której 
mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 13.3.2002 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie: 

„Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Adres: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bośnia i Hercegowina; 
b) Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Dodatkowe informacje: wśród pracowników i współpracowników jest Najib Ben 
Mohamed Ben Salem Al-Wazi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 13.3.2002 r.”.
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