
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2013/219/WPZiB 

z dnia 16 maja 2013 r. 

w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją 

w Afganistanie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 
2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych prze
ciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie ( 1 ), w szcze
gólności jej art. 5 i art. 6 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/486/WPZiB. 

(2) W dniach 16 i 22 kwietnia 2013 r. komitet Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, powo 
łany na mocy pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 
1988 (2011), uaktualnił i zmienił wykaz osób, grup, 
przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograni
czającymi. 

(3) Należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 
2011/486/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r. 

W imieniu Rady 

R. QUINN 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57.



ZAŁĄCZNIK 

I. Do wykazu w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„A. Osoby powiązane z talibami 

1. Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan; b) Maulavi Adam) 

Tytuł: malawi. Data urodzenia: a) 1970 r.; b) 1972 r.; c) 1971 r.; d) 1973 r.; e) 1974 r.; f) 1975 r. Miejsce 
urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Adres: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan. Obywatelstwo: 
pakistańskie. Inne informacje: a) konstruował improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i dostarczał je tali
bom; b) członek reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Badghis w Afganistanie (w połowie 2010 r.); 
c) były członek reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincje Sar-e Pul (Sar-e Pol) i Samangan w Afganistanie; 
d) jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył w organizowaniu 
samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach; e) związany z Abdulem Samadem Achekzaiem. 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 16.4.2013 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Adam Khan Achekzai został umieszczony w wykazie dnia 16 kwietnia 2013 r. na podstawie pkt 2 rezolucji nr 
2082 (2012) za uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu 
aktów lub działań przez osoby umieszczone w wykazie lub inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty 
związane z talibami, w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich, 
oraz za uczestnictwo w innych aktach lub działaniach wspierających osoby umieszczone w wykazie lub inne 
osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiących zagrożenie dla pokoju, stabil
ności i bezpieczeństwa w Afganistanie. 

Adam Khan Achekzai wytwarzał improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i pomagał w dostarczaniu ich 
talibom. Od 2012 r. konstruował improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i wyszkolił pod tym kątem ok. 
150 osób w ramach wspierania talibów. Od końca 2010 r. był dowódcą wojskowym talibów odpowiedzialnym 
za wytwarzanie improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) i kamizelek samobójców. Był zastępcą talib
skiego dostawcy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) Abdula Samada Achekzaia i jako jego 
zastępca koordynował dostawy dla sieci. 

Oprócz działań związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi (IED) Adam Khan Achekzai pełnił 
inne funkcje przywódcze w reżimie talibskim. W połowie 2010 r. został wyznaczony szefem talibów 
w prowincji Badghis w Afganistanie. Jest również byłym szefem talibów w prowincjach Sar-e Pul (Sar-e Pol) 
i Samangan w Afganistanie. Jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył 
w organizowaniu samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach.”. 

II. W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB pozycje w wykazie dotyczące wymienionych poniżej osób zastę
puje się pozycjami w brzmieniu: 

„A. Osoby powiązane z talibami 

1. Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad) 

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister rolnictwa (reżim talibski). Data urodzenia: 
ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; b) dystrykt Garda 
Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej 
rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah) od maja 2007 r.; b) gubernator prowincji Logar w talib
skim gabinecie cieni od końca 2012 r.; c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; d) 
należy do plemienia Sahak (Ghilzai). 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Od maja 2007 r. Abdul Latif Mansur był członkiem talibskiej szury w Miram Shah. W 2009 r. był guberna
torem prowincji Nangarhar, Afganistan, w talibskim gabinecie cieni, a od połowy 2009 r. był szefem talibskiej 
komisji politycznej. W maju 2010 r. Abdul Latif Mansur był wysokim rangą talibskim dowódcą we wschodnim 
Afganistanie. 

2. Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah 
Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) 
Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) 
Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad) 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). Data 
urodzenia: ok. 1975 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Lakhi, obszar Hazarjuft, dystrykt Garmsir, 
prowincja Helmand, Afganistan; b) miejscowość Laki, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; c) 
miejscowość Lakari, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; d) Darvishan, dystrykt Garmsir, 
prowincja Helmand, Afganistan; e) miejscowość De Luy Wiyalah, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afga
nistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej komisji wojskowej od marca 2010 r.; 
b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Barich.
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Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Mohammad Naim jest członkiem talibskiej „Rady Gerd-e-Jangal”. Jest byłym zastępcą Akhtara Mohammada 
Mansoura Shaha Mohammeda, jednym ze znaczących przywódców reżimu talibskiego. Mohammad Naim 
kontroluje bazę wojskową na pograniczu afgańsko-pakistańskim. 

3. Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad) 

Tytuł: qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister planowania (reżim talibski); b) minister 
szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1955 r.; b) 1.1.1969 r. (jako Iadena Moham
mad). Miejsce urodzenia: a) miejscowość Shakarlab, dystrykt Yaftali Pain, prowincja Badakhshan (Badachszan), 
Afganistan; b) prowincja Badakhshan (Badachszan) (jako Iadena Mohammad). Obywatelstwo: afgańskie. Nr 
paszportu: OA 454044 (jako Iadena Mohammad). Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej 
odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan); b) prawdopodobnie przebywa na 
pograniczu afgańsko-pakistańskim. 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001 r. 

4. Abdul Jabbar Omari. (alias a) Mullah Jabar; b) Muawin Jabbar) 

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Baghlan w Afganistanie (reżim 
talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatel
stwo: afgańskie. Inne informacje: należy do plemienia Hottak. 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Od czerwca 2008 r. Abdul Jabbar Omari pracował jako zastępca Amira Khana Haqqaniego oraz dowódca 
ugrupowania zbrojnego w dystrykcie Siuri, prowincja Zabul (Zabol). W czerwcu 2008 r., z myślą o zintensy
fikowaniu działalności na tym obszarze, przywódcy talibscy mianowali go gubernatorem prowincji Zabul 
(Zabol) w talibskim gabinecie cieni. 

5. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi) 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Samangan (reżim talibski). Data 
urodzenia: 1956–1957 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Charmistan, dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan 
(Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) gubernator prowincji Uruzgan (Oruz
gan) w talibskim gabinecie cieni od końca 2012 r.; b) należy do plemienia Hottak. 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r. 

6. Shahabuddin Delawar 

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceprezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). Data 
urodzenia: a) 1957 r.; b) 1953 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. 
Nr paszportu: paszport afgański nr OA296623. Inne informacje: a) wiceambasador ambasady talibskiej 
w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska do 25 września 1998 r.; b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu 
afgańsko-pakistańskim. 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r. 

7. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; 
e) Khalifa) 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Na’ib Amir (zastępca dowódcy). Adres: a) Kela neighbourhood/ 
Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan; b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, 
North Waziristan, Pakistan; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Data urodze
nia: ok. 1977/1978 r. Miejsce urodzenia: a) Danda, Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan; b) 
miejscowość Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; c) dystrykt Neka, prowincja 
Paktika, Afganistan; d) prowincja Khost (Chost), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) 
kierował siecią Haqqani od końca 2012 r.; b) syn Jallaloudine’a Haqaniego; c) należy do sekcji Sultan Khel, 
plemienia Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia (Paktija), Afganistan; d) prawdopodobnie przebywa na 
pograniczu afgańsko-pakistańskim. 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 13.9.2007 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani jest jednym z najbardziej znaczących, wpływowych, charyzmatycznych 
i doświadczonych przywódców sieci Haqqani, bojówki ściśle związanej zarówno z talibami, jak i z Al-Kaidą, 
jest jednym z głównych dowódców operacyjnych tej sieci od 2004 r.
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Jednym z istotnych źródeł władzy i autorytetu Sirajuddina Haqqaniego jest jego ojciec, Jalaluddin Haqqani, były 
minister (reżim talibski), który był talibskim dowódcą wojskowym i łącznikiem między Al-Kaidą a talibami po 
obu stronach granicy afgańsko-pakistańskiej. W trakcie swojej kadencji ministra (reżim talibski) Jalaluddin 
Haqqani nawiązał bardzo bliskie kontakty z Al-Kaidą. 

Sirajuddin Haqqani jest silnie powiązany z talibami, którzy finansują jego operacje. Otrzymuje również fundusze 
od różnych innych grup i osób, w tym od baronów narkotykowych. Odgrywa kluczową rolę w operacjach 
terrorystycznych w Afganistanie i w działaniach wspierających na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Admi
nistrowanych Federalnie. Jego powiązania z talibami zostały podane do wiadomości publicznej w maju 2006 r. 
przez mułłę Dadullaha, wówczas jednego z czołowych talibskich dowódców wojskowych, który oświadczył, że 
współpracował z Sirajuddinem Haqqanim i planował wspólnie z nim operacje. Ma on również powiązania 
z Jaish-i-Mohammedem. 

Sirajuddin Haqqani jest aktywnie zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie ataków, których celem są 
Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), urzędnicy i cywile afgańscy, głównie we wschodnich 
i południowych regionach Afganistanu. Również regularnie rekrutuje i wysyła bojowników do prowincji Khost 
(Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie. 

Sirajuddin Haqqani był zamieszany w samobójczy atak bombowy na autobus Akademii Policyjnej w Kabulu 
18 czerwca 2007 r., w wyniku którego zginęło 35 policjantów. 

8. Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud) 

Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Sheykhan, obszar Pirkowti, dystrykt Orgun, 
prowincja Paktika, Afganistan. Inne informacje: a) główny przywódca sieci Haqqani dowodzonej przez Sira
juddina Jallaloudina Haqqaniego; b) w talibskim gabinecie cieni gubernator dystryktu Orgun w prowincji Paktika 
w Afganistanie od początku 2010 r.; c) prowadził obóz szkoleniowy dla bojowników spoza Afganistanu 
w prowincji Paktika; d) był zaangażowany w transport broni do Afganistanu. 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 4.10.2011 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Abdul Aziz Abbasin jest jednym z głównych dowódców sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej 
z terytorium wschodniego Afganistanu oraz Agencji Północnego Waziristanu na Terytoriach Plemiennych 
Pakistanu Administrowanych Federalnie. Na początku 2010 r. Abbasin otrzymał rozkazy od Sirajuddina Haqqa
niego i został wyznaczony przez niego do pełnienia w talibskim gabinecie cieni funkcji gubernatora dystryktu 
Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie. Abbasin dowodzi grupą bojowników talibskich i pomagał w prowa
dzeniu obozu szkoleniowego dla bojowników cudzoziemskich zlokalizowanego w prowincji Paktika. Abbasin 
był również zaangażowany w organizowanie zasadzek na pojazdy używane do dostaw dla rządowych sił 
afgańskich oraz w transport broni do Afganistanu. 

9. Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim; b) Abdul Salam) 

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: Między 1975 r. a 1976 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Minar, dystrykt 
Garmser, prowincja Helmand, Afganistan; b) miejscowość Darweshan, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, 
Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: a) afgański dowód tożsamości (taz
kira) nr 57388 wydany w dystrykcie Lashkar Gah, prowincja Helmand, Afganistan; b) karta pobytu stałego nr 
665, Ayno Maina, prowincja Kandahar, Afganistan. Adres: a) Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, 
Afghanistan; b) Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; c) Room number 33, 5th Floor 
Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan. Inne informacje: a) właściciel Rahat Ltd.; b) brał 
udział w dostarczaniu talibom broni, w tym improwizowanych ładunków wybuchowych (IED); c) aresztowany 
w 2012 r., od stycznia 2013 r. przebywa w areszcie w Afganistanie; d) związany z Rahat Ltd. 

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 21.11.2012 r.”.

PL 17.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 133/25


	Decyzja wykonawcza Rady 2013/219/WPZiB z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

