
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 652/2013 

z dnia 9 lipca 2013 r. 

zmieniające po raz 195. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 

związanym z siecią Al-Kaida 

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 siecią Al-Kaida ( 1 ), w szczególności 
jego art. 7 ust. 1 lit. a) i 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 1 lipca 2013 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeń
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję 
o wykreśleniu nazwiska jednej osoby fizycznej z wykazu 
osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których 
należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospo
darczych, po rozpatrzeniu złożonego przez tę osobę 

wniosku o skreślenie jej nazwiska z tego wykazu oraz 
szczegółowego sprawozdania Rzecznika Praw Obywatel
skich, sporządzonego zgodnie z rezolucją Rady Bezpie
czeństwa ONZ 1904(2009). Ponadto w dniu 25 czerwca 
2013 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do jednej pozycji 
znajdującej się w wykazie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2013 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 następujący wpis: 

„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin 
Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) 
A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Data urodzenia: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. 
Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: saudyjski paszport F 137998, data wydania: 
18.4.2004, data wygaśnięcia: 24.2.2009. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.8.2006 r.”. 

(2) Wpis „Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje 
brzmienie: 

„Abdul Manan Agha (alias a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (jak uprzednio wpisany do 
wykazu)). Tytuł: Haji. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.”.
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