
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/549 

z dnia 29 marca 2021 r. 

zmieniające po raz 319. 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) W dniu 23 marca 2021 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o zmianie ośmiu pozycji w wykazie osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamroże
nie funduszy i zasobów gospodarczych. 

(3) 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 roz
porządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2021 r.  

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącą 
Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług 
Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych     

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.3.2021                                                                                                                                         L 109/77   



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w danych identyfikacyjnych w następujących wpisach w tytule 
„Osoby fizyczne” wprowadza się następujące zmiany: 

1) „Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (alias: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa 
Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, e) Abu Mohammed al-Qatari, f) Katrina). Data urodzenia: 1.1.
1965 r. Miejsce urodzenia: Ad-Dauha, Katar. Obywatelstwo: katarskie. Numer paszportu: 00685868 (wydany 
w Ad-Dausze dnia 5.2.2006 r., utracił ważność dnia 4.2.2011 r.). Numer dowodu tożsamości: 26563400140 (Katar). 
Adres: Ad-Dauha, Katar. Inne informacje: Imię i nazwisko matki: Hamdah Ahmad Haidoos. Data wyznaczenia, o której 
mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2008 r.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (pisownia oryginalna: يعيبسلايكرتدمحمةفيلخ ) (potwierdzony alias: a) Khalifa Mohd 
Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; nie
potwierdzony alias: a) Abu Mohammed al-Qatari; b) Katrina). Data urodzenia: 1.1.1965 r. Miejsce urodzenia: Doha, 
Katar. Obywatelstwo: katarskie. Numer paszportu: a) 1353275 (numer paszportu katarskiego, ważnego do dnia 12.6.
2022 r.); b) 00685868 (numer paszportu katarskiego wydanego w Dausze dnia 5.2.2006 r., utracił ważność dnia 4.2.
2011 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 26563400140 (katarski numer identyfikacyjny). Adres: Al-Waab, Katar. Inne 
informacje: Imię i nazwisko matki: Hamdah Ahmad Haidoos. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 
10.10.2008 r.” 

2) „Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data urodzenia: 17 listopada 1960 r. Miejsce urodzenia: a) Kuwejt, b) Katar. Obywatel
stwo: kuwejckie. Numer paszportu: a) 001714467 (paszport kuwejcki), b) 101505554 (paszport kuwejcki). Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.8.2014.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data urodzenia: 17.11.1960 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. 
Numer paszportu: a) 001714467 (numer paszportu kuwejckiego); b) 101505554 (numer paszportu kuwejckiego). 
Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 15.8.2014 r.” 

3) „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. Miejsce urodzenia: Doha, Katar. Obywatelstwo: 
katarskie Numer paszportu: 00868774 (paszport katarski, utracił ważność w dniu 27.4.2014 r.). Krajowy numer iden
tyfikacyjny: 25463401784 (katarski dowód tożsamości, traci ważność w dniu 6.12.2019 r.); Data wskazania, o której 
mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.9.2014 r.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi (potwierdzony alias: a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rah
man al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muham
mad 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. Miejsce urodzenia: Doha, Katar. 
Obywatelstwo: katarskie. Numer paszportu: a) 01461558 (numer paszportu katarskiego, ważnego do dnia 20.1.
2024 r.); b) 00868774 (numer paszportu katarskiego, utracił ważność dnia 27.4.2014 r.). Krajowy numer identyfika
cyjny: a) 25463400086 (katarski numer identyfikacyjny); b) 25463401784 (katarski numer identyfikacyjny, utracił 
ważność dnia 6.12.2019 r.). Adres: Al-Waab, Katar. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.9.2014 r.” 

4) „Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (alias: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ash
raf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; d) Khattab; e) Ibn al-Khattab). Data uro
dzenia: 1984 r. Miejsce urodzenia: Irak. Obywatelstwo: jordańskie. Numer paszportu: a) K048787 (paszport jordański); 
b) 486298 (paszport jordański). Krajowy numer identyfikacyjny: 28440000526 (katarski dowód tożsamości). Adres: 
Syryjska Republika Arabska (stan na grudzień 2014 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.1.
2015 r.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (pisownia oryginalna: مالسلادبعنامثعفسويدمحمفرشا ) (potwier
dzony alias: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf 
Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; niepotwierdzony alias: a) Khattab; b) Ibn al-Khattab). Data urodzenia: 1984 r. Miejsce 
urodzenia: Irak. Obywatelstwo: jordańskie. Numer paszportu: a) K048787 (numer paszportu jordańskiego); b) 486298 
(numer paszportu jordańskiego). Adres: Syryjska Republika Arabska (stan na grudzień 2014 r.). Data wskazania, o której 
mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.1.2015 r.” 
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5) „Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (alias a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) 
Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; 
g) Abu-Khalil). Data urodzenia: 12.7.1977 r. Miejsce urodzenia: Katar. Obywatelstwo: katarskie. Numer paszportu: 
01016646 (paszport katarski). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.1.2015 r.” 
otrzymuje brzmienie: 
'Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (pisownia oryginalna: رکبلادمحميجاحیسيعميهاربا ) (potwierdzony alias: a) Ibra
him 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji 
Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; niepotwierdzony alias: Abu-Khalil). Data urodzenia: 
12.7.1977 r. Miejsce urodzenia: Katar. Obywatelstwo: katarskie. Numer paszportu: 01016646 (paszport katarski, utra
cił ważność dnia 11.1.2017 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 27763401255 (katarski numer identyfikacyjny). Data 
wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.1.2015 r.” 

6) „Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (alias a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; b) 
'Umar al-Qatari; c) 'Umar al-Tayyar). Data urodzenia: 13.7.1989 r. Obywatelstwo: jordańskie. Numer paszportu: 
K475336 (paszport jordański wydany dnia 31.8.2009 r., utracił ważność dnia 30.8.2014 r.). Krajowy numer identyfi
kacyjny: 28940000602 (katarski dowód tożsamości). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.1.
2015 r.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (pisownia oryginalna: مالسلادبعنامثعفسويدمحمكلملادبع ) 
(potwierdzony alias: a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; niepotwierdzony alias: a) 'Umar al-Qatari; b) 
'Umar al-Tayyar). Data urodzenia: 13.7.1989 r. Obywatelstwo: jordańskie. Numer paszportu: K475336 (numer pasz
portu jordańskiego wydanego dnia 31.8.2009 r., utracił ważność dnia 30.8.2014 r.). Data wskazania, o której mowa 
w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.1.2015 r.” 

7) „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 dowodu tożsamości: 27363400684. Adres: Al-Laqtah, Katar. Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.9.2015 r.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (pisownia oryginalna: يراوكلادمحمحلاصهللدبعنبفيطللادبع ) 
(potwierdzony 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. Obywa
telstwo: katarskie. Numer paszportu: a) 01020802 (numer paszportu katarskiego); b) 00754833 (numer paszportu 
katarskiego, wydanego dnia 20.5.2007 r.); c) 00490327 (numer paszportu katarskiego, wydanego dnia 28.7.2001 r.); 
d) 01538029 (numer paszportu katarskiego, ważnego do dnia 14.3.2025 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 
27363400684 (katarski numer identyfikacyjny). Adres: Al Kharaitiyat, Qatar. Data wskazania, o której mowa w art. 7d 
ust. 2 lit. i): 21.9.2015 r.” 

8) „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.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (pisownia oryginalna: يبعكلانايرشدمحمدعسنبدعس ) (potwierdzony 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; niepo
twierdzony alias: a) Abu Haza'; b) Abu Hazza'; c) Umar al-Afghani; d) Abu Sa'd; e) Abu Suad). Data urodzenia: 15.2.
1972 r. Obywatelstwo: katarskie. Numer paszportu: 00966737 (numer paszportu katarskiego, utracił ważność dnia 
16.2.2016 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 27263401275 (katarski numer identyfikacyjny). Adres: Umm Salal, 
Katar. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 21.9.2015 r.”   
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