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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/64 НА КОМИСИЯТА
от 16 януари 2015 година
за изменение за 224-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания,
свързани с мрежата на Ал Кайда
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограни
чителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и поспециално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от
замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 2 януари 2015 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на ООН реши да извади две физически лица
от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и
икономически ресурси. Освен това на 24 ноември, 12 и 30 декември 2014 г. Комитетът по санкциите към Съвета
за сигурност на ООН реши да измени седем вписвания в своя списък.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено:

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 16 януари 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Началник на Службата за инструментите в областта
на външната политика

(1) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:
1) В категорията „Физически лица“ се заличават следните вписвания:
а) „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане: Benghazi, Либия.
Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а) 0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354
(египетски паспорт). Други сведения: а) задържан от 22.5.2005 г. насам, б) Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh
е негов брат. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.“
б) „Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (известен още като: а) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, б) Ageel Abdulaziz A. Alageel).
Адрес: Саудитска Арабия (към април 2009 г.). Дата на раждане: 29.4.1949 г. Място на раждане: Uneizah,
Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: a) C 1415363 (издаден на 21.5.2000 г. (16/2/1421H)),
б) E 839024 (издаден на 3.1.2004 г., изтекъл на 8.11.2008 г.). Други сведения: задържан в Саудитска Арабия към
април 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.“
2) Вписването „Doku Khamatovich Umarov (известен още като Умаров Доку Хаматович). Дата на раждане: 12.5.1964 г.
Място на раждане: село Харсеной (Kharsenoy), Шатойский (Советский) район, Чеченска Република, Руска федерация.
Гражданство: а) руско, б) СССР (до 1991 г.). Други сведения: а) пребивава в Руската федерация към ноември 2010 г.,
б) международна заповед за арест, издадена през 2000 г., в) по получена информация е починал през април 2014 г.
Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.3.2011 г.“ в категорията „Физически лица“ се
заменя със следния текст:
„Doku Khamatovich Umarov (известен още като: а) Умаров Доку Хаматович, б) Lom-ali Butayev (Butaev). Дата на
раждане: a) 13.4.1964 г., б) 13.4.1965 г., в) 12.5.1964 г., г) 1955 г. Място на раждане: село Харсеной (Kharsenoy),
Шатойский (Советский) район, Чеченска Република, Руска федерация. Гражданство: а) руско, б) СССР (до1991 г.).
Паспорт №: 96 03 464086 (руски паспорт, издаден на 1.6.2003 г.). Други сведения: физическо описание: висок
180 см, тъмна коса, белег на лицето с дължина 7—9 см, липсва част от езика, дефект в говора. Пребивава в Руската
федерация към ноември 2010 г. Международна заповед за арест, издадена през 2000 г. По получена информация е
починал през април 2014 г. В специално известие на Интерпол се съдържа биометрична информация. Дата на
определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.3.2011 г.“
3) Вписването „Aris Munandar. Дата на раждане: a) 1.1.1971 г., б) между 1962 г. и 1968 г. Място на раждане: Sambi,
Boyolali, Java, Индонезия.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:
„Aris Munandar. Дата на раждане: a) 1.1.1971 г., б) между 1962 г. и 1968 г. Място на раждане: Sambi, Boyolali,
Java, Индонезия. Гражданство: индонезийско (към декември 2003 г.). Други сведения: беглец от декември 2003 г.“
4) Вписването „Yassin Sywal (известен още като: a) Salim Yasin, б) Mochtar Yasin Mahmud, в) Abdul Hadi Yasin,
г) Muhamad Mubarok, д) Muhammad Syawal, е) Abu Seta, ж) Mahmud, з) Abu Muamar); Дата на раждане: около
1972 г.; гражданство: индонезийско.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:
„Yassin Syawal (известен още като: а) Salim Yasin, б) Yasin Mahmud Mochtar, в) Abdul Hadi Yasin, г) Muhamad
Mubarok, д) Muhammad Syawal, е) Yassin Sywal, ж) Abu Seta, з) Mahmud, и) Abu Muamar, ѝ) Mubarok). Дата на
раждане: около 1972 г. Гражданство: индонезийско. Други сведения: беглец от декември 2003 г.“
5) Вписването „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (известен още като: а) Mohamed Ben Belkacem Aouadi,
б) Fathi Hannachi). Адрес: a) 23, 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Тунис. Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на
раждане: Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г.,
изтекъл на 27.2.2001 г.). Национален идентификационен №: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Други сведения:
а) италиански данъчен код: DAOMMD74T11Z352Z, б) името на майка му е Ourida Bint Mohamed, в) екстрадиран от
Италия в Тунис на 1.12.2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.“ в
категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:
„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (известен още като: а) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, б) Fathi
Hannachi.) Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №:
а) L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г., изтекъл на 27.2.2001 г.), б) 04643632 (тунизийски
паспорт, издаден на 18 юни 1999 г.), в) DAOMMD74T11Z352Z (италиански данъчен код). Адрес: 50th Street,
Number 23, Zehrouni, Tunis, Тунис. Други сведения: а) ръководител на звеното за сигурността на Ansar al-Shari'a в
Тунис (AAS-T), б) името на майка му е Ourida Bint Mohamed, в) екстрадиран от Италия в Тунис на 1 декември
2004 г. г) задържан в Тунис през август 2013 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б):
24.4.2002 г.“
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6) Вписването „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (известен още като Zakariya). Адрес: Тунис. Дата на
раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: M408665 (тунизийски
паспорт, издаден на 4.10.2000 г., изтекъл на 3.10.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код:
BNSDLA70L14Z352B, б) екстрадиран от Италия в Тунис на 28.2.2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2а,
параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:
„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (известен още като: a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane,
б) Zakariya). Дата на раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №:
а) M408665 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2000 г., изтекъл на 3.10.2005 г.), б) W334061 (тунизийски
паспорт, издаден на 9.3.2011 г.), в) BNSDLA70L14Z352B (италиански данъчен код). Адрес: Тунис. Други сведения:
а) екстрадиран от Италия в Тунис на 28 февруари 2004 г., б) от януари 2010 г. излежава 12 годишна присъда
лишаване от свобода в Тунис за членство в терористична организация в чужбина, в) задържан в Тунис през 2013 г., г)
променил законно фамилното си име от Ben Soltane на Hamdi през 2014 г. Дата на определянето, посочена в член
2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“
7) Вписването „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (известен още като: a) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес: 6, Ibn AlHaythman Street, Manubah, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil, Bizerte,
Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: K929139 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., изтекъл на
13.2.2000 г.). Национален идентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.) Други сведения:
а) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) името на майка му е Beya Al-Saidani, в) екстрадиран от Италия в
Тунис на 2.6.2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.“ в категорията
„Физически лица“ се заменя със следния текст:
„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (известен още като: а) Omar El Mouhajer, б) Saber). Дата на раждане:
10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil, Bizerte, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: а) K929139
(тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., изтекъл на 13.2.2000 г.), б) 00319547 (тунизийски паспорт, издаден
на 8.12.1994 г.), в) SSDSBN68B10Z352F (италиански данъчен код). Адрес: Ibn Al-Haythman Street, № 6, Manubah,
Tunis, Тунис. Други сведения: а) името на майка му е Beya Al-Saidani, б) екстрадиран от Италия в Тунис на 2 юни
2008 г., в) лишен от свобода в Тунис през август 2014 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква
б): 24.4.2002 г.“
8) Вписването „Mohamed Aouani (известен още като: a) Lased Ben Heni, б) Al-As'ad Ben Hani, в) Mohamed Ben
Belgacem Awani, г) Mohamed Abu Abda, д) Abu Obeida). Дата на раждане: а) 5.2.1970 г., б) 5.2.1969 г.
Гражданство: тунизийско. Място на раждане: а) Tripoli, Либия, б) Tunis, Тунис. Други сведения: а) професор по химия,
б) екстрадиран от Италия в Тунис на 27.8.2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б):
24.4.2002 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:
„Mohamed Lakhal (известен още като: a) Lased Ben Heni, б) Al-As'ad Ben Hani, в) Mohamed Ben Belgacem Awani,
г) Mohamed Aouani, д) Mohamed Abu Abda, е) Abu Obeida). Дата на раждане: а) 5.2.1970 г., б) 5.2.1969 г. Място
на раждане: а) Tripoli, Либия, б) Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: W374031 (тунизийска карта за
самоличност, издадена на 11.4.2011 г.). Други сведения: а) професор по химия, б) екстрадиран от Италия в Тунис на
27 август 2006 г., в) променил законно фамилното си име от Aouani на Lakhal през 2014 г. Дата на определянето,
посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.“

