
II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/949 

z dnia 20 czerwca 2022 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/1686 nakładające dodatkowe środki ograniczające 
przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom 

z nimi związanymi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ogranicza
jące przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związa
nymi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 września 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/1686.

(2) Z racji ciągłego zagrożenia, jakie stanowią ISIL (Daisz) i Al-Kaida oraz osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy 
z nimi związane, do wykazu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku 
I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 należy dodać trzy osoby i jedną grupę.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/1686,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 1.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 wprowadza się następujące zmiany:

1) pod nagłówkiem „A. Osoby, o których mowa w art. 3” dodaje się wpisy w brzmieniu:

„12. Sidan Ag HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu 'Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al.-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïra
wani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); data urodzenia: 1976 r.; miejsce urodzenia: Kidal, Mali; płeć: mężczyzna; oby
watelstwo: malijskie.

13. Salem ould BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza 
al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); data urodzenia: 1978 r. lub 1984 r.; 
miejsce urodzenia: Mauretania; płeć: mężczyzna; obywatelstwo: mauretańskie.

14. Jafar DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); data urodzenia: 
1980 r. (domniemana); płeć: mężczyzna; obywatelstwo: burkińskie.”;

2) pod nagłówkiem „B. Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 3” dodaje się wpis w brzmieniu:

„4. Ansarul Islam (alias Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad 
wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko).”.
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