
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1058/2014 

z dnia 8 października 2014 r. 

zmieniające po raz 221. 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 23 września 2014 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zatwierdził decyzję o dodaniu czternastu osób fizycznych i dwóch podmiotów do prowadzonego przez Komitet 
ds. Sankcji Wobec Sieci Al-Kaida wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować 
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto podjął decyzję o zmianie jednego wpisu w wykazie. 

(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 8 października 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 

Kierownik 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 wpisy w brzmieniu: 

a)  „Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani (alias a) Abu Maryam al-Zahrani, b) Abu Maryam al-Saudi, 
c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani, d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani, e) Abu Maryam al-Azadi, f) Ahmed bin 
Abdullah Saleh bin al-Zahrani, g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri). Funkcja: starszy członek 
Al-Kaidy. Data urodzenia: 15.9.1978 r. Miejsce urodzenia: Dammam, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyj
skie. Numer paszportu: E126785 (paszport saudyjski, wydany dnia 27.5.2002 r., utracił ważność w dniu 
3.4.2007 r.). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: ciemne; kolor włosów: ciemne; kolor skóry: oliw
kowy; b) mówi w języku arabskim; c) imię ojca: Abdullah Saleh al Zahrani; d) zdjęcie dostępne w specjalnym 
ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu; e) przebywa w Syrii. Data wyznaczenia, o której mowa w 
art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

b)  „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (alias a) Mansur al-Harbi, b) Azzam al-Subhi, c) Azam Abdallah 
Razeeq al Mouled Alsbhua, d) Abu Muslem al-Maky, e) Abu Suliman al-Harbi, f) Abu Abdalla al-Harbi, g) Azam 
A.R. Alsbhua). Data urodzenia: 12.4.1976 r. Miejsce urodzenia: Al Baraka, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: 
saudyjskie. Numer paszportu: C389664 (paszport saudyjski, wydany dnia 15.9.2000 r., utracił ważność w dniu 
15.9.2005 r.). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: ciemne; kolor włosów: ciemne; kolor skóry: ciemny; 
b) mówi w języku arabskim; c) imię ojca: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) zdjęcie dostępne w specjalnym 
ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
23.9.2014 r.”; 

c)  „Anders Cameroon Ostensvig Dale (alias a) Muslim Abu Abdurrahman, b) Abu Abdurrahman Norweg, c) Abu 
Abdurrahman Marokańczyk). Data urodzenia: 19.10.1978 r. Miejsce urodzenia: Oslo, Norwegia. Obywatelstwo: 
norweskie. Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: brązowy; kolor włosów: brązowy; wzrost: 185 cm. 
Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

d)  „Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (alias a) Barahim Suliman H. al Hblian, b) Abu Jabal, c) Abu-Jabal). 
Funkcja: specjalista ds. materiałów wybuchowych i członek operacyjny Brygad Abdallaha Azzama (ang. Abdallah 
Azzam Brigades — AAB). Data urodzenia: 17.12.1984 r. Miejsce urodzenia: Buraidah, Arabia Saudyjska. Obywa
telstwo: saudyjskie. Numer paszportu: F800691 (paszport saudyjski). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor 
oczu: ciemne; kolor włosów: ciemne; kolor skóry: oliwkowy; b) mówi w języku arabskim; c) zdjęcie dostępne w 
specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 
lit. b): 23.9.2014 r.”; 

e)  „Seifallah Ben-Hassine (alias a) Seif Allah ben Hocine, b) Saifallah ben Hassine, c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn, 
d) Sayf Allah bin Hussayn, e) Abu Iyyadh al-Tunisi, f) Abou Iyadh el-Tounsi, g) Abu Ayyad al-Tunisi, h) Abou 
Aayadh, i) Abou Iyadh). Data urodzenia: 8.11.1965 r. Obywatelstwo: tunezyjskie. Dodatkowe informacje: przy
wódca grupy Ansar al-Shari'a in Tunesia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

f)  „Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi (alias a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi, b) 'Abd al-Rahman 
al-Nu'aimi, c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi, d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi, e) 'Abdallah 
Muhammad al-Nu'aymi, f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi, g) A. Rahman al-Naimi, h) Abdelrahman Imer al Jaber al 
Naimeh, i) A. Rahman Omair J Alnaimi, j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Data urodzenia: 1954 r. Numer pasz
portu: 00868774 (paszport katarski, utracił ważność w dniu 27.4.2014 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 
25463401784 (katarski dowód tożsamości, traci ważność w dniu 6.12.2019 r.). Data wyznaczenia, o której 
mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

g)  „Abd Al-Rahman Khalaf »Ubayd Juday« Al-'Anizi (alias a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi, b) 'Abd al-Rahman 
Khalaf al-'Anzi, c) Abu Usamah al-Rahman, d) Abu Shaima' Kuwaiti, e) Abu Usamah al-Kuwaiti, f) Abu Usama, 
g) Yusuf. Data urodzenia: 1973 r. (w przybliżeniu). Obywatelstwo: kuwejckie. Dodatkowe informacje: przebywa 
w Syrii od 2013 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

h)  „Anas Hasan Khattab (alias a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud). Tytuł: 
emir. Data urodzenia: 7.4.1986 r. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Krajowy numer identyfikacyjny: 
00351762055. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

i)  „Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi (alias a) Muyassir al-Jiburi, b) Muyassir Harara, c) Muyassir al-Shammari, 
d) Muhammad Khalid Hassan, e) Al-Shammari, f) Mus'ab al-Qahtani, g) Abu Maria al-Qatani). Tytuł: emir. Data 
urodzenia: 1.6.1976 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Shura, Mosul, Irak, b) Harara, prowincja Niniwa, Irak. Obywatel
stwo: irackie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 
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j)  „Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi (alias a) Shafi al-Ajmi, b) Sheikh Shafi al-Ajmi, c) Shaykh Abu-Sultan). Tytuł: 
doktor. Data urodzenia: 1.1.1973 r. Miejsce urodzenia: Warah, Kuwejt. Adres: Area 3, Street 327, Building 41, 
Al-Uqaylah, Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie; Numer paszportu: 0216155930. Data wyznaczenia, o której 
mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

k)  „Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli (alias a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari, 
b) Umar Muhammad Khalil Mustafa, c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa 
al-Bayati, e) Aliazra Ra'ad Ahmad, f) Abu-Shuayb, g) Hajji Iman, h) Abu Iman, i) Abu Ala, j) Abu Hasan, k) Abu 
Muhammad, l) Abu Zayna). Funkcja: wyższy urzędnik Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIL). Data 
urodzenia: a) 1959 r., b) 1957 r. Miejsce urodzenia: Mosul, prowincja Niniwa, Irak. Obywatelstwo: irackie. Dodat
kowe informacje: Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

l)  „Emilie Konig. Data urodzenia: 9.12.1984 r. Miejsce urodzenia: Ploemeur, Francja. Obywatelstwo: francuskie. 
Dodatkowe informacje: przebywa w Syrii od 2013 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
23.9.2014 r.”; 

m)  „Kevin Guiavarch. Data urodzenia: 12.3.1993 r. Miejsce urodzenia: Paryż, Francja. Obywatelstwo: francuskie. 
Dodatkowe informacje: przebywa w Syrii od 2012 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
23.9.2014 r.”; 

n)  „Oumar Diaby (alias: a) Omsen, b) Oumar Omsen). Data urodzenia: 5.8.1975 r. Miejsce urodzenia: Dakar, 
Senegal. Obywatelstwo: senegalskie. Dodatkowe informacje: przebywa w Syrii. Data wyznaczenia, o której mowa 
w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”; 

2)  w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się wpisy w brzmieniu: 

a)  „Ansar Al-shari'a in Tunisia (AAS-T) (alias a) AAS-T, b) Ansar al-Sharia in Tunisia, c) Ansar al-Shari'ah in Tunisia, 
d)Ansar al-Shari'ah, e) Ansar al-Sharia, f)Supporters of Islamic Law, g) Al-Qayrawan Media Foundation). Dodat
kowe informacje: a) grupa działa w Tunezji; b) jej przywódcą jest Seifallah ben Hassine. Data wyznaczenia, o 
której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”, 

b)  „Abdallah Azzam Brigades (AAB) (alias a) AAB, b) Abdullah Azzam Brigades, c) Ziyad al-Jarrah Battalions of the 
Abdallah Azzam Brigades, d) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades). Dodatkowe informacje: 
grupa działa w Libanie, Syrii i na Półwyspie Arabskim. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
23.9.2014 r.”; 

3) wpis „Iyad ag Ghali. Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: Abeibara, regional Kidal, Mali. Obywatelstwo: malij
skie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.2.2013.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje 
brzmienie: 

„Iyad ag Ghali (alias a) Sidi Mohamed Arhali). Funkcja: Przywódca Ansar Eddine. Adres: Mali. Data urodzenia: 
a) 1.1.1958 r., b) 1958 r. Miejsce urodzenia: a) Abeibara, region Kidal, Mali; b) Bouressa, region Bourem, Mali. Numer 
paszportu: A1037434 (paszport malijski wydany dnia 10.8.2001 r., traci ważność w dniu 31.12.2014 r.). Dodat
kowe informacje: a) imię ojca: Ag Bobacer Arhali, imię matki: Rhiachatou Wallet Sidi; b) malijskie świadectwo 
urodzenia nr 012546. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.2.2013 r.”.  
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