
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/814 

z dnia 26 maja 2015 r. 

dotyczące wykonania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Libii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Libii (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 2 marca 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 204/2011. 

(2)  Komitet Rady Bezpieczeństwa ustanowiony na mocy rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) dotyczącej Libii 
uaktualnił wykaz osób i podmiotów objętych ograniczeniami podróżowania i zamrożeniem aktywów. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 204/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 204/2011 zastępuje się 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 maja 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK II 

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 ust. 1 

A.  Osoby 

6.  Imię i nazwisko: ABU ZAYD UMAR DORDA 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: a) Stanowisko: Dyrektor w organizacji bezpieczeństwa 
zewnętrznego. b) Szef agencji wywiadu zewnętrznego. Data urodzenia: brak danych Miejsce urodzenia: brak 
danych Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: 
brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia ((Domniemany status/ 
miejsce pobytu: w areszcie w Libii)) Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: 
Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 
17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). 

Informacje dodatkowe 

Osoba popierająca reżim. Szef agencji wywiadu zewnętrznego. 

7.  Imię i nazwisko: ABU BAKR YUNIS JABIR 

Tytuł: Generał dywizji Informacje szczegółowe: Stanowisko: Minister obrony. Data urodzenia: 1952 Miejsce 
urodzenia: Dżalu, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych 
Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak 
danych Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na 
podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie 
pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł. 

Informacje dodatkowe 

Ogólna odpowiedzialność za działania sił zbrojnych. 

8.  Imię i nazwisko: MATUQ MOHAMMED MATUQ 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Stanowisko: Sekretarz ds. usług komunalnych Data urodzenia: 
1956 Miejsce urodzenia: Al-Chums, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony 
pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak 
danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: 
Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 
17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: 
nieznane, prawdopodobnie schwytany. 

Informacje dodatkowe 

Wysoki rangą członek reżimu. Zaangażowany w działalność Komitetów Rewolucyjnych. W przeszłości zamieszany 
w tłumienie działalności dysydenckiej i stosowanie przemocy. 

9.  Imię i nazwisko: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1978 Miejsce urodzenia: Trypolis, 
Libia Potwierdzony pseudonim: Aisha Muhammed Abdul Salam (Numer paszportu: 215215) Niepotwierdzony 
pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: 428720 Nr dowodu tożsamości: brak 
danych Adres: Sułtanat Omanu (Domniemany status/miejsce pobytu: Sułtanat Omanu) Data umieszczenia w 
wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczona w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 
rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). 

Informacje dodatkowe 

Bliskie związki z reżimem. Podróżowanie z naruszeniem pkt 15 rezolucji 1970, zgodnie z relacją panelu ekspertów 
ds. Libii w sprawozdaniu śródokresowym za 2013 r. 

10.  Imię i nazwisko: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 20 września 1975 r. Miejsce 
urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych 
Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: B/002210 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Algieria 
(Domniemany status/miejsce pobytu: Algieria) Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe 
informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie 
aktywów). 
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Informacje dodatkowe 

Bliskie związki z reżimem. 

11.  Imię i nazwisko: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1978 Miejsce urodzenia: Trypolis, 
Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak 
danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data 
umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie 
pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: 
zmarł. 

Informacje dodatkowe 

Bliskie związki z reżimem. Dowodzenie jednostkami wojskowymi biorącymi udział w tłumieniu demonstracji. 

12.  Imię i nazwisko: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1970 Miejsce urodzenia: Trypolis, 
Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak 
danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Sułtanat Omanu (Domniemany 
status/miejsce pobytu: Sułtanat Omanu) Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: 
Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). 

Informacje dodatkowe 

Bliskie związki z reżimem. 

13.  Imię i nazwisko: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Przywódca rewolucji, najwyższy dowódca sił zbrojnych. Data 
urodzenia: 1942 Miejsce urodzenia: Syrta, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony 
pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak 
danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: 
Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). 
Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł. 

Informacje dodatkowe 

Odpowiedzialność za nakaz tłumienia demonstracji, naruszenia praw człowieka. 

14.  Imię i nazwisko: MUTASSIM QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Data urodzenia: 1976 
Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak 
danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: 
brak danych Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie 
na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce 
pobytu: zmarł. 

Informacje dodatkowe 

Bliskie związki z reżimem. 

15.  Imię i nazwisko: SAADI QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Dowódca sił specjalnych Data urodzenia: a) 27 maja 1973 r. 
b) 1 stycznia 1975 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych 
Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: a) 014797 b) 524521 
Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (w areszcie) Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 
2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz 
podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie 
aktywów). 

Informacje dodatkowe 

Bliskie związki z reżimem. Dowodzenie jednostkami wojskowymi biorącymi udział w tłumieniu demonstracji. 

16.  Imię i nazwisko: SAIF AL-ARAB QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1982 Miejsce urodzenia: Trypolis, 
Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak 
danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data 
umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie 
pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 
rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł. 
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Informacje dodatkowe 
Bliskie związki z reżimem. 

17.  Imię i nazwisko: SAIF AL-ISLAM QADHAFI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Dyrektor Fundacji Kadafiego (Qadhafi Foundation). Data urodzenia: 
25 stycznia 1972 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych 
Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: B014995 Nr dowodu 
tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: w areszcie w Libii) Data umieszczenia 
w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 
1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). 

Informacje dodatkowe 
Bliskie związki z reżimem. Wystąpienia publiczne podżegające do przemocy wobec demonstrantów. 

18.  Imię i nazwisko: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI 

Tytuł: Pułkownik Informacje szczegółowe Dyrektor wywiadu wojskowego. Data urodzenia: 1949 Miejsce 
urodzenia: Sudan Potwierdzony pseudonim: a) Abdoullah Ould Ahmed (Nr paszportu: B0515260; Data 
urodzenia: 1948; Miejsce urodzenia: Anefif (Kidal), Mali; Data wydania: 10 stycznia 2012 r.; Miejsce 
wydania: Bamako, Mali; Termin upływu ważności: 10 stycznia 2017 r.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Nr malijskiego 
dowodu tożsamości: 073/SPICRE; Miejsce urodzenia: Anefif, Mali; Data wydania: 6 grudnia 2011 r.; Miejsce 
wydania: Essouck, Mali) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: 
brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: w areszcie w 
Libii) Data umieszczenia w wykazie: 26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na 
podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie 
pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). 

Informacje dodatkowe 
W ramach wywiadu wojskowego brał udział w tłumieniu demonstracji. W przeszłości podejrzewany również o 
udział w masakrze w więzieniu Abu Selim. Skazany zaocznie za zamach bombowy na samolot linii UTA. Szwagier 
Muammara QADHAFIEGO. 

19.  Imię i nazwisko: SAFIA FARKASH AL-BARASSI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: ok. 1952 Miejsce urodzenia: 
Al-Bajda, Libia Potwierdzony pseudonim: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, ur. 1 stycznia 1953 r. (Nr 
paszportu omańskiego: 03825239) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr 
paszportu: 03825239 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Sułtanat Omanu Data umieszczenia w 
wykazie: 24 stycznia 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczona w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 
i pkt 19 rezolucji 1973 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). 

Dodatkowe informacje 
Znaczny majątek osobisty, który może zostać wykorzystany do celów reżimu. Mężem jej siostry Fatimy FARKASH 
(Fatima FARKASH) jest ABDALLAH SANUSSI, szef libijskiego wywiadu wojskowego. 

20.  Imię i nazwisko: ABDELHAFIZ ZLITNI 

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: a) Minister planowania i finansów w rządzie pułkownika 
Qadhafiego. b) Sekretarz Generalnego Ludowego Komitetu Finansów i Planowania c) Tymczasowy szef Centralnego 
Banku Libii Data urodzenia: 1935 Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony pseudonim: brak danych 
Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr 
dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie: 24 stycznia 2011 r. 
Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 i pkt 19 rezolucji 1973 (zakaz 
podróżowania, zamrożenie aktywów). 

Informacje dodatkowe 
Udział w użyciu siły wobec demonstrantów. Sekretarz Generalnego Ludowego Komitetu Finansów i Planowania. 
Abdelhafiz Zlitni pełni obecnie funkcję tymczasowego szefa Centralnego Banku Libii. Uprzednio był prezesem 
National Oil Corporation. Z naszych informacji wynika, że obecnie próbuje zgromadzić fundusze dla reżimu, by 
uzupełnić rezerwy Centralnego Banku już wydane na podtrzymanie bieżących działań wojskowych.”  
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