
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 583/2014 

z dnia 28 maja 2014 r. 

zmieniające po raz 214. 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 niektóre szczególne 
środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szcze
gólności 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 22 maja 2014 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o dodaniu jednego podmiotu do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy 
stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dnia 29 kwietnia 2014 r. Komitet ds. Sankcji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o wykreśleniu jednej osoby fizycznej z listy osób, grup i podmiotów, 
w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto w dniu 
14 maja 2014 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do dwóch 
pozycji w wykazie, co spowodowało utworzenie dodatkowego wpisu. 

(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 opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2014 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 prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujące wpisy: 

a)  „Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; 
d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battle
fields of Jihad). Dodatkowe informacje: a) działa w Syrii; b) wcześniej umieszczona w wykazie w dniach od 
30 maja 2013 r. do 13 maja 2014 r. jako Al-Kaida w Iraku. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 
lit. b): 14.5.2014.”; 

b)  „Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (alias a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu 
Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad c) Boko Haram d) Western Education is a Sin). Adres: Nigeria Dodatkowe 
informacje: a) grupa związana z Al-Kaidą i Organizacją Al-Kaidy w Islamskim Maghrebie (AQIM), b) grupa zwią
zana z Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), c) przywódca Abubakar Shekau. Data wyznaczenia, 
o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.5.2014.”; 

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

„Wali Ur Rehman. Data urodzenia: około 1970 r. Miejsce urodzenia: Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Dodat
kowe informacje: a) według doniesień urodzony w południowym Waziristanie, Pakistan; b) najprawdopodobniej 
przebywa w Pakistanie; c) emir Tehrik-e Taliban w południowym Waziristanie, Terytorium Plemienne Administro
wane Federalnie, Pakistan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.10.2010.”; 

(3)  wpis „Agus Dwikarna. Data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawezi, 
Indonezja. Narodowość: indonezyjska. Inne informacje: aresztowany dnia 13.3.2002, skazany dnia 12.7.2002 na 
Filipinach.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie: 

„Agus Dwikarna. Data urodzenia: 11.8.1964. Miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawezi, Indonezja. Naro
dowość: indonezyjska. Nr paszportu: indonezyjski dokument podróży nr XD253038. Inne informacje: a) wygląd: 
wzrost 165 cm; b) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Inter
polu.”; 

(4)  wpis „Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the 
Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in 
the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization 
Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafi
daini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Jabhat al 
Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, 
u) Islamic State in Iraq and the Levant). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 18.10.2004.” 
w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie: 

„Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land 
of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the 
Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base 
of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, 
k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Jabhat al Nusrah, 
q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Islamic State in Iraq and the Levant). Data wyzna
czenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 18.10.2004.”.  
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