
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1683 

z dnia 19 września 2016 r. 

zmieniające po raz 253. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 

związanym z ISIL (Daisz) i organizacjami Al-Kaidy 

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 organizacjami ISIL (Daisz) 
i Al-Kaida (1), w szczególności 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)  W dniu 14 września 2016 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zdecydował się zmienić dwa wpisy w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy 
stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik 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 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 19 września 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 

p.o. Szefa 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 w tytule „Osoby fizyczne” wprowadza się zmiany do następu
jących wpisów: 

a)  wpis „Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (pseudonim: Abou Zoubair). Data urodzenia: 9.3.1986. Miejsce urodzenia: 
Arjana, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: W342058 (paszport tunezyjski, wydany 14.3.2011, 
ważny do 13.3.2016). Krajowy numer identyfikacyjny: 08705184 (numer tunezyjskiego krajowego dowodu 
tożsamości, wydanego 24.2.2011). Adres: a) 18 Mediterranean Street, Arjana, Tunezja; b) Syryjska Republika Arabska 
(stan na marzec 2015 r.); c) Irak (możliwe inne miejsce pobytu – stan na marzec 2015 r.); d) Libia (poprzednie 
miejsce pobytu). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: brązowy; wzrost: 171 cm; b) zdjęcie dostępne do 
załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ; c) imię i nazwisko ojca: Taher Ouni 
Harzi; imię i nazwisko matki: Borkana Bedairia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.4.2015” 
otrzymuje brzmienie: 

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (pseudonim: Abou Zoubair). Data urodzenia: 9.3.1986. Miejsce urodzenia: 
Arjana, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: W342058 (paszport tunezyjski, wydany 14.3.2011, 
ważny do 13.3.2016). Krajowy numer identyfikacyjny: 08705184 (numer tunezyjskiego krajowego dowodu 
tożsamości, wydanego 24.2.2011). Adres: a) 18 Mediterranean Street, Arjana, Tunezja; b) Syryjska Republika Arabska 
(stan na marzec 2015 r.); c) Irak (możliwe inne miejsce pobytu – stan na marzec 2015 r.); d) Libia (poprzednie 
miejsce pobytu). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: brązowy; wzrost: 171 cm; b) zdjęcie dostępne do 
załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ; c) imię i nazwisko ojca: Taher Ouni 
Harzi; imię i nazwisko matki: Borkana Bedairia. Według doniesień zginął w nalocie w czerwcu 2015 r. w Mosulu 
(Irak). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 10.4.2015”; 

b)  wpis „Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (pseudonim: Abou Omar Al Tounisi). Data urodzenia: 3.5.1982. Miejsce 
urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: Z050399 (paszport tunezyjski, wydany 
9.12.2003, stracił ważność 8.12.2008). Krajowy numer identyfikacyjny: 04711809 (numer tunezyjskiego krajowego 
dowodu tożsamości, wydanego 13.11.2003). Adres: a) 18 Mediterranean Street, Arjana, Tunezja; b) Syryjska 
Republika Arabska (stan na marzec 2015 r.); c) Irak (możliwe inne miejsce pobytu – stan na marzec 2015 r.); 
d) Libia (poprzednie miejsce pobytu). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: brązowy; wzrost: 172 cm; 
b) zdjęcie dostępne do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ; c) imię 
i nazwisko ojca: Taher Ouni Harzi; imię i nazwisko matki: Borkana Bedairia. Data wyznaczenia, o której mowa 
w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.4.2015” otrzymuje brzmienie: 

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (pseudonim: Abou Omar Al Tounisi). Data urodzenia: 3.5.1982. Miejsce 
urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: Z050399 (paszport tunezyjski, wydany 
9.12.2003, stracił ważność 8.12.2008). Krajowy numer identyfikacyjny: 04711809 (numer tunezyjskiego krajowego 
dowodu tożsamości, wydanego 13.11.2003). Adres: a) 18 Mediterranean Street, Arjana, Tunezja; b) Syryjska 
Republika Arabska (stan na marzec 2015 r.); c) Irak (możliwe inne miejsce pobytu – stan na marzec 2015 r.); 
d) Libia (poprzednie miejsce pobytu). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: brązowy; wzrost: 172 cm; 
b) zdjęcie dostępne do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ; c) imię 
i nazwisko ojca: Taher Ouni Harzi; imię i nazwisko matki: Borkana Bedairia. Według doniesień zginął w czerwcu 
2015 r. w Syrii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 10.4.2015”.  
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