
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1022/2014 

z dnia 26 września 2014 r. 

zmieniające po raz 220. 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) 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 9 września 2014 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) 
podjął decyzję o zmianie jednej pozycji w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy 
stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto z wykazu należy usunąć jedną osobę fizyczną, 
która powinna być uwzględniona w wykazie sporządzonym na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 (2), 
oraz należy wprowadzić dalsze zmiany w jednej pozycji w celu uwzględnienia dodatkowych informacji umożli
wiających identyfikację zgodnie z decyzją UNSC z dnia 15 sierpnia 2014 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza 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 26 września 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. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko 

niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1). 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 

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

„Qari Rahmat (alias Kari Rahmat). Data urodzenia: a) 1981 r., b) 1982. Miejsce urodzenia: Shadal (wariant: Shadaal) 
Bazaar, dystrykt Achin, prowincja Nangarhar, Afganistan. Adres: a) miejscowość Kamkai, dystrykt Achin, prowincja 
Nangarhar, Afganistan, b) prowincja Nangarhar, Afganistan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
20.8.2014 r.”; 

2)  wpis „Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar 
Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled 
Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Data urodzenia: 1.6.1972. 
Miejsce urodzenia: Ghardaia, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Mohamed, imię 
matki: Zohra Chemkha, b) członek rady organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie (AQIM); c) przywódca organi
zacji Katibat el Moulathamoune działającej w 4. regionie AQIM (Sahel/Sahara). Data wyznaczenia, o której mowa w 
art. 2a ust. 4 lit. b): 11.11.2003.” otrzymuje brzmienie: 

„Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar 
Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled 
Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Data urodzenia: 1.6.1972. 
Miejsce urodzenia: Ghardaia, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Mohamed, imię 
matki: Zohra Chemkha, b) członek rady Organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie (AQIM), c) przywódca organi
zacji AI Mouakaoune Biddam, AI Moulathamoun oraz AI Mourabitoun. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a 
ust. 4 lit. b): 11.11.2003.”; 

3)  wpis „Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data urodzenia: 17 listopada 1960 r. Miejsce urodzenia: a) Kuwejt, b) Katar. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.8.2014 r.” otrzymuje brzmienie: 

„Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data urodzenia: 17 listopada 1960 r. Miejsce urodzenia: a) Kuwejt, b) Katar. Obywatel
stwo: kuwejckie. Nr paszportu: a) 001714467 (paszport kuwejcki), b) 101505554 (paszport kuwejcki). Data wyzna
czenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.8.2014.”.  
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