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UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/576
z dne 10. aprila 2015
o dvestodevetindvajseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih
ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe
in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) ter člena 7a(1) in (5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in
gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 31. marca 2015 sklenil črtati eno fizično osebo s
seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Odbor za sankcije
Varnostnega sveta Združenih narodov je 7. aprila 2015 odobril vključitev ene fizične osebe na seznam oseb,
skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 10. aprila 2015
Za Komisijo
V imenu predsednika
Vodja službe za instrumente zunanje politike
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PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:
1. pod naslov „Fizične osebe“ se doda naslednji vnos:
„Maulana Fazlullah (tudi (a) Mullah Fazlullah, (b) Fazal Hayat, (c) Mullah Radio). Datum rojstva: 1974. Kraj rojstva:
vas Kuza Bandai, dolina Swat, provinca Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Naslov: mejno območje med Afganistanom
in Pakistanom. Drugi podatki: od 7.11.2013 poveljnik organizacije Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Datum določitve
iz člena 2a(4)(b): 7.4.2015.“;
2. pod naslovom „Fizične osebe“ se črta naslednji vnos:
„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (alias (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad
Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar;
(f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal). Datum rojstva: 15.1.1968. Kraj rojstva: Muharraq, Bahrajn.
Državljanstvo: bahrajnsko. Drugi podatki: (a) finančnik in posrednik Al-Kaide s sedežem v Bahrajnu; (b) januarja
2008 ga je visoko kazensko sodišče v Bahrajnu obsodilo zaradi financiranja terorizma, terorističnega usposabljanja,
omogočanja potovanj drugim osebam z namenom terorističnega usposabljanja v tujini in zaradi članstva v
teroristični organizaciji; izpuščen po razsodbi sodišča in odsluženi kazni; (c) nahaja se v Bahrajnu (maj 2008).“

