
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 754/2013 

z dnia 5 sierpnia 2013 r. 

zmieniające po raz 198. 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. w sprawie szczególnych środków ogranicza
jących skierowanych przeciwko niektórym osobom 
i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida ( 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 23 lipca 2013 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o dodaniu jednej osoby fizycznej do wykazu 

osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których 
należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospo
darczych. Ponadto Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeń
stwa ONZ podjął decyzję o zmianie czterech wpisów 
w tym 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 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 5 sierpnia 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” dodaje się następujący wpis: 

„Abu Mohammed Al-Jawlani (alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed 
al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad 
al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatim. Data urodzenia: między 1975 r. a 1979 r. Miejsce urodzenia: Syria. 
Obywatelstwo: syryjskie; Adres: Syria, stan na czerwiec 2013 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 
lit. b): 24.7.2013 r.”; 

(2) wpis „Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data urodzenia: 1.3.1965. Obywatelstwo: pakistańskie. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008. Inne informacje: Imię i nazwisko ojca: Noor 
Muhammad.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: 

„Haji Muhammad Ashraf (alias a) Haji M. Ashraf, b) Muhammad Ashraf Manshah, c) Muhammad Ashraf Munsha). 
Data urodzenia: a) 1.3.1965 r., b) 1955 r. Miejsce urodzenia: Fajsalabad, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Numer 
paszportu: a) AT0712501 (paszport pakistański, wydany 12.3.2008, utracił ważność 11.3.2013), b) A-374184 
(paszport pakistański). Krajowy numer identyfikacyjny: a) 6110125312507 (pakistański), b) 24492025390 (pakistań
ski). Inne informacje: Nazwisko ojca: Noor Muhammad. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
10.12.2008 r.”; 

(3) w tytule „Osoby fizyczne” wpis „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (pseud. a) Adel Mohamed Mahmoud 
Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled);. data urodzenia: 2.3.1984 r.; miejsce urodzenia: Bahrajn; 
numer paszportu: 1632207 (Bahrajn); dodatkowe informacje: a) działał w imieniu sieci Al-Kaida i Libijskiej Islamskiej 
Grupy Walczącej oraz udzielał im pomocy finansowej, materialnej i logistycznej, obejmującej również dostarczanie 
elementów elektrycznych używanych w urządzeniach wybuchowych, komputerach, urządzeniach GPS oraz sprzęcie 
wojskowym; b) szkolony przez Al-Kaidę w Azji Południowej w posługiwaniu się bronią lekką i materiałami wybu
chowymi, walczył wraz z Al-Kaidą w Afganistanie; c) aresztowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w styczniu 
2007 r. pod zarzutem członkostwa w sieci Al-Kaida i w Libijskiej Islamskiej Grupie Walczącej; d) skazany w Zjedno
czonych Emiratach Arabskich pod koniec 2007 r., na początku 2008 r. został przewieziony do Bahrajnu, gdzie 
odbywa resztę kary” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: 

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed 
Mahmood Abdul Khaled). Data urodzenia: 2.3.1984. Miejsce urodzenia: Bahrajn. Obywatelstwo: bahrańskie. Numer 
paszportu: 1632207 (paszport bahrański). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2008 r.”; 

(4) wpis „Sayf al-Adl (alias Saif Al-’Adil). Data urodzenia: 1963 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Pozostałe informacje: a) 
uważany za obywatela Egiptu; b) odpowiedzialny za bezpieczeństwo Osamy bin Ladena. Data wyznaczenia, o której 
mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.”w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: 

„Sayf-Al Adl (alias a) Saif Al-’Adil, b) Seif al Adel, c) Muhamad Ibrahim Makkawi, d) Ibrahim al-Madani). Data 
urodzenia: a) 1963 r., b) 11.4.1963 r., c) 11.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.”; 

(5) wpis „Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, 
c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh 
Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). 
Adres: okręg Ganj, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: a) około 1967 r., b) około 1961 r., c) około 1973 r. Miejsce 
urodzenia: Prowincja Konar, Afganistan. Inne informacje: Przebywa w areszcie począwszy od czerwca 2009 r. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.’ w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: 

„Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu 
Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al- 
Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Obywatelstwo: afgań
skie. Data urodzenia: a) około 1967 r., b) około 1961 r., c) około 1973 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Shunkrai, 
dystrykt Sarkani, prowincja Kunar, Afganistan. Adres: okręg Ganj, Peszawar, Pakistan. Data wyznaczenia, o której 
mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.”.
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