
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/326 AL COMISIEI 

din 24 februarie 2017 

de modificare pentru a 261-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire 
a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile 

ISIL (Da'esh) și Al-Qaida 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive 
specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida (1), în special 
articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică 
înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior. 

(2)  La 22 februarie 2017, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 
a hotărât să adauge patru persoane fizice pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se 
aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar 
trebui modificată în consecință. 

(3)  Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare 
imediat, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2017. 

Pentru Comisie, 

pentru președinte 

Șeful interimar al Serviciului Instrumente de Politică Externă  
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(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. 



ANEXĂ 

La rubrica „Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se adaugă următoarele mențiuni: 

(a)  „Bassam Ahmad Al-Hasri [alias: (a) Bassam Ahmad Husari (b) Abu Ahmad Akhlaq (c) Abu Ahmad al-Shami]. Data 
nașterii: (a) 1.1.1969 (b) aproximativ 1971. Locul nașterii: (a) Qalamun, provincia Damasc, Republica Arabă Siriană, 
(b) Ghutah, provincia Damasc, Republica Arabă Siriană, (c) Tadamon, Rif Dimashq, Republica Arabă Siriană. 
Cetățenia: (a) siriană, (b) palestiniană. Adresa: Republica Arabă Siriană (în sud din iulie 2016). Data desemnării 
menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.2.2017.” 

(b)  „Iyad Nazmi Salih Khalil [alias: (a) Ayyad Nazmi Salih Khalil (b) Eyad Nazmi Saleh Khalil (c) Iyad al-Toubasi (d) Iyad 
al-Tubasi (e) Abu al-Darda' (f) Abu-Julaybib alUrduni (g) Abu-Julaybib]. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: Republica 
Arabă Siriană. Cetățenia: iordaniană. Pașaport nr.: (a) Iordania 654781 (eliberat aproximativ în 2009) (b) Iordania 
286062 (eliberat la 5.4.1999 la Zarqa, Iordania, expirat la 4.4.2004). Adresa: Republica Arabă Siriană (în zona de 
coastă din aprilie 2016). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.2.2017.” 

(c)  „Ghalib Adbullah Al-Zaidi [alias: (a) Ghalib Abdallah al-Zaydi (b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi (c) Ghalib al Zaydi]. 
Data nașterii: (a) 1975 (b) 1970. Locul nașterii: Regiunea Raqqah, Guvernoratul Marib, Yemen. Cetățenia: yemenită. 
Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.2.2017.” 

(d)  „Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias: (a) Naif Saleh Salem al Qaisi (b) Nayif alGhaysi]. Data nașterii: 1983. Locul 
nașterii: Guvernoratul Al-Baydah, Yemen. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: Yemen 04796738. Adresa: 
(a) Guvernoratul AlBaydah, Yemen; (b) Sana'a, Yemen (adresă anterioară). Data desemnării menționată la articolul 7d 
alineatul (2) litera (i): 22.2.2017.”  
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