
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1740 

z dnia 29 września 2015 r. 

zmieniające po raz 237. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne 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 
szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7a ust. 1 i 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 2015 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zatwierdził decyzję o usunięciu jednej osoby z 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 w dniu 21 września Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dodał do wykazu cztery wpisy. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002. 

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

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 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 29 września 2015 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) Do tytułu „Osoby fizyczne” w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 dodaje się następujące wpisy: 

a)  „Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil (alias a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli; b) Abd al-Aziz Udai Samin 
al-Fadhl; c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali). Data urodzenia: 
27.8.1981 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Krajowy numer identyfikacyjny: 281082701081. Data wyznaczenia, o 
której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.9.2015 r.”; 

b)  „Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (alias a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, b) Abd-al- 
Latif Abdallah Salih al-Kuwari, c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, e) Abu Ali 
al-Kawari). Data urodzenia: 28.9.1973 r. Obywatelstwo: katarskie. Nr paszportu: a) nr paszportu katarskiego: 
01020802, b) nr paszportu katarskiego: 00754833 wydany 20.5.2007 r., c) nr paszportu katarskiego 00490327 
wydany 28.7.2001 r. Krajowy numer identyfikacyjny: Nr katarskiego dokumentu tożsamości: 27363400684. 
Adres: Al-Laqtah, Katar. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.9.2015 r.”; 

c)  „Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari (alias a) Abu Uqlah al-Kuwaiti). Data urodzenia: 31.1.1984 r. 
Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: Nr paszportu kuwejckiego: 155454275. Krajowy numer identyfikacyjny: 
Nr kuwejckiego dokumentu tożsamości: 284013101406. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 
lit. b): 21.9.2015 r.”; 

d)  „Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (alias a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd 
Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; d) Abu Haza'; e) Abu Hazza'; f) Umar al-Afghani; g) Abu 
Sa'd; h) Abu Suad. Data urodzenia: 15.2.1972 r. Obywatelstwo: katarskie. Nr paszportu: Nr paszportu 
katarskiego: 00966737. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.9.2015 r.”.  

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

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adres: Niemcy (więzienie). Data 
urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: palestyński bezpaństwowiec. Nr 
paszportu: a) 939254 (egipski dokument podróży), b) 0003213 (egipski paszport), c) 981358 (egipski paszport), 
d) C00071659 (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Inne informacje: dnia 6 grudnia 
2007 r. skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w 
art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.”.  
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