
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 75/2014 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy 

i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 
18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograni
czające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudnia
jącym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe 
w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie ( 1 ), w szczególności 
jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1184/2005 
zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których 
fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu 
na mocy tego rozporządzenia. 

(2) W dniu 13 marca 2013 r. Komitet ds. Sankcji Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) podjął decyzję o zmianie czterech wpisów 

w tym wykazie. Ponadto w dniu 4 września 2013 r. 
Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął 
decyzję o wprowadzeniu dalszych zmian do jednej 
pozycji znajdującej się w wykazie. 

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1184/2005, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1184/2005 wpro
wadza się zmiany 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 27 stycznia 2014 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 9.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1184/2005 wprowadza się następujące zmiany: 

1) wpis „Dżafar Mohamed Elhassan (alias Gaffar Mohmed Elhassan). Stopień: Generał major. Stanowisko: Dowódca 
Zachodniego Regionu Wojskowego w Sudańskich Siłach Zbrojnych. Data urodzenia: 24.6.1953.” otrzymuje brzmie
nie: 

„Dżafar Mohamed Elhassan (alias Gaffar Mohmed Elhassan). Data urodzenia: 24.6.1952. Dalsze informacje: a) 
emerytowany wojskowy Sudańskich Sił Zbrojnych, b) zamieszkuje w El Waha, Omdurman, w Sudanie, c) nr doku
mentu tożsamości byłego wojskowego: 4302.”; 

2) wpis „Gabril Abdul Kareem Badri (alias Gibril Abdul Kareem Barey). Stopień: Generał. Stanowisko: Dowódca polowy 
Narodowego ruchu na rzecz reform i rozwoju.” otrzymuje brzmienie: 

„Gabril Abdul Kareem Barey (alias a) Gibril Abdul Kareem Barey, b) Tek). Stopień: Generał. Stanowisko: dowódca 
polowy Narodowego ruchu na rzecz reform i rozwoju. Dalsze informacje: zamieszkuje w Tine, po sudańskiej stronie 
granicy z Czadem.”; 

3) wpis „Szejk Musa HILAL. Dalsze informacje: Główny przywódca plemienia Jalul w Północnym Darfurze.” otrzymuje 
brzmienie: 

„Szejk Musa Hilal. Stanowisko: a) członek Zgromadzenia Narodowego Sudanu, b) specjalny doradca Ministerstwa 
Spraw Federalnych (mianowany przez prezydenta Sudanu w 2008 r.).”; 

4) wpis „Adam Yacub SHANT. Dalsze informacje: Dowódca Armii Wyzwolenia Sudanu.” otrzymuje brzmienie: 

„Adam Yacub Sharif (alias a) Adam Yacub Shant, b) Adam Yacoub). Data urodzenia: w przybliżeniu 1976 r. Dalsze 
informacje: według doniesień zmarł w dniu 7 czerwca 2012 r.”.
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