
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 329/2014 

z dnia 31 marca 2014 r. 

zmieniające po raz 211. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szcze
gólne 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 szczególne środki ograni
czające skierowane 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 14 lutego 2014 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o zmianie jednej pozycji w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować 
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto dnia 14 marca 2014 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpie
czeństwa ONZ podjął również decyzję o skreśleniu jednej osoby fizycznej z wykazu osób, grup i podmiotów, 
w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, a także o dodaniu 
jednej osoby fizycznej do tego wykazu. 

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

(4)  W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie 
w trybie natychmiastowym, 

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 opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 

Dyrektor 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)  wpis „Global Relief Foundation (GRF). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; 
b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Dodatkowe informacje: a) inne lokalizacje za granicą: Afganistan, 
Bangladesz, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Zachodni Brzeg i Gaza, Somalia i Syria; b) Numer identyfikacyjny 
federalnych pracodawców USA: 36-3804626; c) V.A.T. Numer: BE 454419759. Data wyznaczenia, o której mowa 
w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.10.2002.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie: 

„Global Relief Foundation (GRF). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; 
b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Dodatkowe informacje: a) inne lokalizacje za granicą: Afganistan, 
Bangladesz, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Zachodni Brzeg i Gaza, Somalia i Syria; b) numer identyfikacyjny 
federalnych pracodawców USA: 36-3804626. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.10.2002.”; 

2)  w tytule „Osoby fizyczne” dodaje się wpis w brzmieniu: 

„Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq). Adres: Pakistan. Data urodzenia: około 1959 r. Miejsce urodzenia: 
Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Dodatkowe informacje: a) Opis fizyczny: 
silnej budowy, o czarnych oczach, czarnych włosach i średnio brązowej karnacji z długą czarną brodą. b) zdjęcie 
dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, 
o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 14.3.2014.”; 

3)  w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujący wpis: 

„Yacine AhmedNacer (alias a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Adres: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, 
Algeria. Data urodzenia: 2.12.1967. Miejsce urodzenia: Annaba, Algeria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe infor
macje: a) według doniesień od 2009 r. przebywa w Algierii; b) imię ojca: Ahmed Nacer Abderrahmane; imię matki: 
Hafsi Mabrouka. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.”.  
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