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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1104/2007 НА КОМИСИЯТА
от 25 септември 2007 година
за изменение за осемдесет и шести път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на
някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и
образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(2)

На 7, 13 и 17 септември 2007 г. Комитетът за санкции
на Съвета за сигурност на ООН реши да измени списъка с
лицата, групите и образуванията, за които се прилага
замразяване на средствата и икономическите ресурси.
Приложение I трябва да бъде съответно изменено.

(3)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия
регламент мерки са ефективни, настоящият регламент
следва да влезе в сила незабавно,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27
май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни
мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и
талибаните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на
Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на
замразяването на средства и други финансови ресурси по
отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално
член 7, параграф 1, първото тире от него,

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както
е посочено в приложението към настоящия регламент.

като има предвид, че:
(1)

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 посочва
лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по
настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 25 септември 2007 година.
За Комисията
Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни
отношения“

(1) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1025/2007 на Комисията (ОВ L 231, 4.9.2007
г., стр. 4).
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Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:
1) В глава „Физически лица“ се добавят следните думи:
„Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (известен също като a) Siraj Haqqani, б) Serajuddin Haqani, в) Siraj Haqani, г) Saraj
Haqani, д) Khalifa). Длъжност: Na’ib Amir (заместник-командир). Адрес: (a) околностите на Kela/околностите на Danda,
Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, б) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, в)
Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: приблизително 1977/1978 г.
Място на раждане: a) Danda, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, б) Srana village, област Garda Saray,
провинция Paktia, Афганистан, в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан, г) провинция Khost, Афганистан.
Националност: афганистанска. Други сведения: a) От 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните
райони на Афганистан. б) Сина на Jallaloudine Haqani. в) Принадлежи към фракцията на Sultan Khel, племето Zardan
от Garda Saray на провинция Paktia, Афганистан. г) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и
Пакистан.“

2) В глава „Физически лица“ се заличават следните думи:
„Lokman Amin Mohammed (известен също като a) Lokman Ami Mohamad, б) Lukman Ami Mohammed). Дата на
раждане: 1.2.1974 г. Място на раждане: Kirkuk, Ирак. Националност: иракска. Паспорт №: немски документ за
пътуване („Reiseausweis“) A 006991. Други сведения: задържан в Stadelheim, Мюнхен, Германия.“

3) Думите „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (известен също като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на
раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: a) египетски документ за пътуване 939254 б)
египетски паспорт 0003213 в) египетски паспорт 981358 г) заместител на паспорта C00071659, издаден от
Федерална Република Германия. Други сведения: задържан във Вупертал, Германия“ се заменят със следните:
„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (известен също като
20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт
0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт),
Федерална Република Германия). Други сведения: задържан във

Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане:
№: a) 939254 (египетски документ за пътуване), б)
г) „C00071659“ (заместител на паспорта, издаден от
Вупертал, Германия от януари 2005 г.“

4) Думите „Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Място на раждане: Тунис.
Националност: а) алжирска, б) германска. Други сведения: Син на Abdelkader и Amina Aissaoui“ се заменят със
следните:
„Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Място на раждане: Тунис. Националност:
а) алжирска, б) германска. Други сведения: a) син на Abdelkader and Amina Aissaoui б) от февруари 1999 г. живеещ в
Бон, Германия.“

5) Думите „Baqi, Abdul, Mullah (заместник-министър на информацията и културата)“ и „Baqi, Abdul, Maulavi (консулски
отдел, министерство на външните работи)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следните:
„Abdul Baqi. Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: a) губернатор на провинциите Khost и Paktika по време на
талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата по време на талибанския режим; в) консулски
отдел, министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1962 г.
Място на раждане: град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения:
счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

6) Думите „Mounir El Motassadeq. Адрес: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germany. Дата на раждане: 3.4.1974
г. Място на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Марокански паспорт № H 236 483“ се заменят със
следните:
„Mounir El Motassadeq. Адрес: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germany. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място
на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (марокански паспорт). Други
сведения: в затвор в Германия от май 2007 г.“
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7) Думите „Djamel Moustfa (известен също като a) Ali Barkani, роден на 22 август 1973 г. в Мароко; б) Kalad Belkasam,
роден на 31 декември 1979 г.; в) Mostafa Djamel, роден на 31 декември 1979 г. в Maskara, Алжир; г) Mostefa Djamel,
роден на 26 септември 1973 г. в Mahdia, Алжир; д) Mustafa Djamel, роден на 31 декември 1979 г. в Mascara, Алжир;
е) Balkasam Kalad, роден на 26 август 1973 г. в Algiers, Алжир; ж) Balkasam Kalad, роден на 26 август 1973 г. в
Algiers, Алжир; з) Balkasam Kalad, роден на 26 август 1973 г. в Algiers, Алжир; и) Damel Mostafa, роден на
31 декември 1979 г. в Algiers, Алжир; й) Djamal Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Maskara, Алжир; к)
Djamal Mostafa, роден на 10 юни 1982 г.; л) Djamal Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Maskara, Алжир; м)
Djamel Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Algiers, Алжир; н) Fjamel Moustfa, роден на 28 септември 1973 г. в
Tiaret, Алжир; о) Djamel Mustafa, роден на 31 декември 1979 г.; п) Djamel Mustafa, роден на 31 декември 1979 г. в
Mascara, Алжир; р) Mustafa). Дата на раждане: 28 септември 1973 г. Място на раждане: Tiaret, Алжир. Националност:
алжирска; Паспорт №: а) фалшива шофьорска книжка от Дания № 20645897, издадена на Ali Barkani, 22 август 1973
г. в Мароко; б) алжирско свидетелство за раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25 септември 1973
г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир. Други сведения: а) име на баща: Djelalli Moustfa; б) име на майка: Kadeja
Mansore; в) понастоящем задържан в очакване на съдебен процес“ се заменят със седлните:
„Djamel Moustfa (известен също като a) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г.; място на раждане: Мароко); б)
Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.; в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане:
Maskara, Алжир); г) Mostafa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г.; място на раждане: Mahdia, Алжир); д) Mustafa
Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); е) Balkasam Kalad (дата на раждане:
26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); ж) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане:
Algiers, Алжир); з) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); и) Damel
Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); й) Djamal Mostafa, роден на 31 декември
1979 г. в Maskara, Алжир; к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.); л) Djamel Mostafa (дата на раждане:
31.12.1979 г.); място на раждане: Maskara, Алжир); м) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); място на
раждане: Algiers, Алжир); н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г.; място на раждане: Tiaret, Алжир); о)
Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на
раждане: Mascara, Алжир); р) Mustafa). Дата на раждане: 28.9.1973 г. Място на раждане: Tiaret, Алжир. Националност: алжирска; Други сведения: а) име на баща: Djelalli Moustfa; б) име на майка: Kadeja Mansore; в) алжирско
свидетелство за раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25 септември 1973 г. в Mehdia, провинция
Tiaret, Алжир. г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на името на Ali
Barkani, 22.8.1973 г. в Мароко) д) в затвор в Германия от август 2006 г.“
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