
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/778 

z dnia 4 maja 2017 r. 

zmieniające po raz 267. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 

związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i 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 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)  Dnia 28 kwietnia 2017 r. i 1 maja 2017 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Sankcji podjął decyzję o wykreśleniu trzech nazwisk z listy 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 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 4 maja 2017 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 w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujące wpisy: 

„Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars, b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Adres: Böfinger 
Weg 20, 89075 Ulm, Niemcy (poprzedni adres). Data urodzenia: a) 1.9.1979, b) 10.4.1979. Miejsce urodzenia: a) 
Monachium, Niemcy; b) Liège, Belgia. Obywatelstwo: niemieckie. Numer paszportu: 7020069907 (niemiecki 
paszport wydany w Ulm, Niemcy, wygasł w dniu 11 maja 2010 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 7020783883 
(niemiecki dowód osobisty wydany w Ulm, Niemcy, wygasł w dniu 10.6.2008 r.). Inne informacje: a) związany 
z Unią Islamską Dżihad (UID), znaną również pod nazwą Islamska Grupa Dżihad; b) związany z Danielem 
Martinem Schneiderem i Ademem Yilmazem; c) według informacji z czerwca 2010 r. przetrzymywany 
w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 27.10.2008.”; 

„Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data urodzenia: 1.12.1973. 
Miejsce urodzenia: Sulaimaniya, Irak. Obywatelstwo: irackie. Adres: Niemcy. Krajowy numer identyfikacyjny: Karta 
reglamentacyjna nr 6110922. Inne informacje: Imię i nazwisko matki: Khadija Majid Mohammed. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 7d) ust. 2 lit. i): 6.12.2005.”; 

„Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adres: Bawaria, Niemcy. Data urodzenia: 
4.7.1965. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Obywatelstwo: irackie. Numer paszportu: niemiecki dokument podróży 
(»Reiseausweis«) A 0141062 (cofnięty we wrześniu 2012 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. 
b): 6.12.2005.”.  
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