
BESLUT 

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2013/219/GUSP 

av den 16 maj 2013 

om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, 
företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt 
artikel 31.2, 

med beaktande av rådets beslut 2011/486/Gusp av den 1 au
gusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, 
företag och enheter med anledning av situationen i Afghanis
tan ( 1 ), särskilt artiklarna 5 och 6.1, och 

av följande skäl: 

(1) Den 1 augusti 2011 antog rådet beslut 2011/486/Gusp. 

(2) Den 16 och 22 april 2013 uppdaterade och ändrade 
Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, inrättad i 
enlighet med punkt 30 i säkerhetsrådets resolution 
1988 (2011), förteckningen över de personer, grupper, 
företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder. 

(3) Bilagan till beslut 2011/486/Gusp bör därför ändras i 
enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Bilagan till beslut 2011/486/Gusp ska ändras i enlighet med 
bilagan till det här beslutet. 

Artikel 2 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2013. 

På rådets vägnar 

R. QUINN 
Ordförande
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BILAGA 

I. Nedanstående uppgifter ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2011/486/Gusp 

A. Personer med anknytning till talibanerna 

1. Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam) 

Titel: maulavi. Född: a) 1970 b) 1972 c) 1971 d) 1973 e) 1974 f) 1975. Födelseort: provinsen Kandahar, 
Afghanistan. Adress: Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Övriga upplysningar: 
a) tillverkare av improviserade sprängladdningar och människosmugglare för talibanerna, b) medlem av taliba
nerna med ansvar för den afghanska provinsen Badghis i mitten av 2010, c) tidigare talibanmedlem med ansvar 
för provinserna Sar-e Pul och Samangan, Afghanistan, d) i egenskap av talibanernas befälhavare i provinsen 
Kandahar, Afghanistan, deltog han i organiserandet av självmordsattentat i grannprovinserna, e) har anknytning 
till Abdul Samad Achekzai. 

Uppförd på FN-förteckningen: 16.4.2013. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Adam Khan Achekzai upptogs på förteckningen den 16 april 2013 i enlighet med punkt 2 i resolution 2082 
(2012) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar 
eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som finns 
uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som 
utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller 
verksamhet”. 

Adam Khan Achekzai är tillverkare av improviserade sprängladdningar och människosmugglare för talibanerna. 
Från 2012 har han konstruerat improviserade sprängladdningar och utbildat cirka 150 sprängladdningstill
verkare till stöd för talibanerna. I slutet av 2010 var han en av talibanernas militära ledare som ansvarade 
för produktionen av improviserade sprängladdningar och självmordsvästar. Han var ställföreträdande för tali
banernas smugglare av improviserade sprängladdningar, Abdul Samad Achekzai, och samordnade i egenskap av 
Samads ställföreträdare inköpsverksamheten för nätverket. 

Utöver uppdragen som smugglare av improviserade sprängladdningar har Adam innehaft andra ledande upp
drag för talibanerna. I mitten av 2010 utsågs han till talibanernas ordförande för provinsen Badghis, Afghanis
tan. Adam är även talibanernas tidigare ordförande för provinserna Sar-e Pul och Samangan, Afghanistan. I 
egenskap av talibanernas befälhavare i provinsen Kandahar, Afghanistan, deltog han i organiserandet av själv
mordsattentat i grannprovinserna. 

II. Uppgifterna i förteckningen i bilagan till beslut 2011/486/Gusp om nedanstående personer ska ersättas med 
följande uppgifter: 

A. Personer med anknytning till talibanerna 

1. Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Jordbruksminister under talibanregimen. Född: 
omkring 1968. Födelseort: a) distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan, b) distriktet Gerda Seray (Garda 
Saray), provinsen Paktia, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas 
Miram Shah Shura från maj 2007, b) talibanernas skugguvernör i provinsen Logar i slutet av 2012, c) tros 
befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Sahak (Ghilzai). 

Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Abdul Latif Mansur var i maj 2007 medlem i talibanernas råd Miram Shah. Han var 2009 talibanernas 
skugguvernör för provinsen Nangarhar, Afghanistan, och vid mitten av 2009 ledare för talibanernas politiska 
kommitté. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur hög talibanbefälhavare i östra Afghanistan. 

2. Mohammad Naim Barich Khudaidad (Mohamad Naim Barich Khudaidad) (alias a) mulla Naeem Barech, b) 
mulla Naeem Baraich, c) mulla Naimullah, d) mulla Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) mulla Naim Barich, g) 
mulla Naim Barech, h) mulla Naim Barech Akhund, i) mulla Naeem Baric, j) Naim Berich, k) haji Gul 
Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) 
Mawlawi Gul Mohammad) 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande minister för den civila luftfarten under 
talibanregimen. Född: omkring 1975. Födelseort: a) byn Lakhi, området Hazar Juft, distriktet Garmser, pro
vinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Laki, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, c) byn Lakari, 
distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, distriktet Garmser, provinsen Helmand, 
Afghanistan, e) byn De Luy Wiyalah, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. Nationalitet: 
afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas militära kommitté från mars 2010, b) tros befinna 
sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) Tillhör klanen Barich.
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Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Mohamad Naim är medlem av talibanernas råd för Gerd-e Jangal. Han är före detta ställföreträdare för Akhtar 
Mohamad Mansur Shah Mohamad, en framträdande gestalt inom den talibanska ledningen. Mohamad Naim 
kontrollerar en militärbas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. 

3. Din Mohammad Hanif (Din Mohamad Hanif) (alias a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad) 

Titel: qari. Skäl till upptagande på förteckningen: a) minister för planering under talibanregimen, b) minister 
för högre utbildning under talibanregimen. Född: a) omkring 1955, b) 1 januari 1969 (som Iadena Moham
mad). Födelseort: a) byn Shakarlab-e Pain, distriktet Yaftali Sufla, provinsen Badakhshan, Afghanistan, b) 
Badakhshan (som Iadena Mohammad). Nationalitet: afghansk. Passnummer: OA 454044 (som Iadena Mo
hammad). Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för provinserna Takhar och 
Badakhshan, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. 

Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001. 

4. Abdul Jabbar (Jabar) Omari (alias a) mulla Jabar b) Muawin Jabbar) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör för provinsen Baghlan (Afghanistan) under 
talibanregimen. Född: omkring 1958. Födelseort: provinsen Zabol, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Öv
riga upplysningar: tillhör klanen Hutak. 

Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Abdul Jabar Omari tjänstgjorde i juni 2008 som ställföreträdare för Amir Khan Haqqani och som befälhavare 
för en väpnad grupp i distriktet Syuri i provinsen Zabol. I syfte att förstärka verksamheten i området utsågs han 
av den talibanska ledningen i juni 2008 till skugguvernör för provinsen Zabol. 

5. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (Mohamed Shafiq Ahmadi Fatih Khan) (alias Mohamed Shafiq 
Ahmadi) 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör i provinsen Helmand under talibanregimen. 
Född: 1956–1957. Födelseort: byn Charmistan, distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan. Natio
nalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) talibanernas skugguvernör i provinsen Uruzgan i slutet av 2012, b) 
tillhör klanen Hutak. 

Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001. 

6. Shahabuddin Delawar 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: högsta domstolens vice ordförande under talibanregi
men. Född: a) 1957, b) 1953. Födelseort: provinsen Logar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Passnummer: 
afghanskt passnummer OA296623. Övriga upplysningar: a) biträdande chef för talibanernas ambassad i 
Riyadh, Saudiarabien, till och med den 25 september 1998, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanis
tan och Pakistan. 

Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001. 

7. Sirajuddin Jallaloudine (Jalaluddin) Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) 
Saraj Haqani, e) Khalifa) 

Skäl till upptagande på förteckningen: Na'ib Amir (ställföreträdande befälhavare). Adress: a) kvarteret Kela/ 
kvarteret Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom madrassa, Miramshah, North 
Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday madrassa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Född: omkring 
1977/1978. Födelseort: a) Danda, Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan, b) byn Sarana, distriktet Gerda 
Seray (Garda Saray) i provinsen Paktia, Afghanistan, c) distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan, d) 
provinsen Khost, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) ledare för Haqqani-nätverket i 
slutet av 2012, b) son till Jalaluddin Haqani, c) tillhör Sultan Khel-sektionen inom klanen Zadran i Gerda Seray 
(Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan, d) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och 
Pakistan. 

Uppförd på FN-förteckningen: 13.9.2007. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Sirajuddin Jalaluddin Haqqani är en av de mest framträdande, inflytelserika, karismatiska och erfarna ledarna 
inom Haqqani-nätverket, en grupp kombattanter nära förbundna med såväl talibanerna som al-Qaida, och har 
sedan 2004 varit en av de höga operativa befälhavarna för nätverket.
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Sirajuddin Haqqanis makt och auktoritet härrör till stor del från hans far, Jalaluddin Haqqani, en tidigare 
minister inom talibanregimen som var militär befälhavare bland talibanerna och kontaktperson mellan al-Qaida 
och talibanerna på båda sidorna av gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Under sin tid som minister inom 
talibanregimen upprättade Jalaluddin Haqqani mycket nära band med al-Qaida. 

Sirajuddin Haqqani är starkt förbunden med talibanerna, som finansierar hans operationer. Han mottar också 
finansiering av olika andra grupper och personer, bland annat av knarkkungar. Han är en central kanal för 
terroristoperationer i Afghanistan och understödjande verksamhet i de federalt administrerade stamområdena i 
Pakistan. Hans förbindelser med talibanerna tillkännagavs i maj 2006 av mulla Dadullah, på den tiden en av 
talibanernas ledande militära befälhavare, som förklarade att han samarbetade med Sirajuddin Haqqani och 
planerade olika operationer tillsammans med honom. Han har även kopplingar till Jaish-e-Mohammad. 

Sirajuddin Haqqani deltar aktivt i planeringen och genomförandet av angrepp riktade mot International Security 
Assistance Forces (Isaf) samt mot afghanska tjänstemän och civila, främst i Afghanistans östra och södra 
regioner. Han rekryterar och utsänder också fortlöpande kombattanter till provinserna Khost, Paktia och Paktika 
i Afghanistan. 

Sirajuddin Haqqani var inblandad i självmordsattacken mot en buss tillhörande en polishögskola i Kabul den 
18 juni 2007, då 35 poliser dödades. 

8. Abdul Aziz Abbasin (alias Abdul Aziz Mahsud) 

Född: 1969. Födelseort: byn Sheykhan, Pirkowti-området, Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. 
Övriga upplysningar: a) huvudbefälhavare i Haqqani-nätverket under Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, b) sedan 
början av 2010 talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika, c) ledde ett träningsläger för 
icke-afghanska kombattanter i provinsen Paktika, d) har varit inblandad i vapentransporter till Afghanistan. 

Uppförd på FN-förteckningen: 4.10.2011. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Abdul Aziz Abbasin är en ledande befälhavare i Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas 
i östra Afghanistan och Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Sedan början av 
2010 har Abbasin tagit order från Sirajuddin Haqqani och utsågs av denne till talibanernas skugguvernör i 
distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan. Abbasin leder en talibanstyrka och har hjälpt till att driva ett 
träningsläger för utländska kombattanter med bas i provinsen Paktika. Abbasin har också deltagit i bakhåll mot 
fordon som använts för leveranser till den afghanska regeringens styrkor och i vapentransporter till Afghanistan. 

9. Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam) 

Titel: haji. Född: mellan 1975 och 1976. Födelseort: a) byn Minar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, 
Afghanistan, b) byn Darweshan, distriktet Garmser, provinsen Helmand. Nationalitet: afghansk. Nationellt id- 
nummer: a) nationellt afghanskt id-kort (tazkira) nr 57388 utfärdat i distriktet Lashkar Gah, provinsen Hel
mand, Afghanistan, b) bosättningskort nr 665, Ayno Maina, provinsen Kandahar, Afghanistan. Adress: a) 
Wesh, distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) Safaar Bazaar, distriktet Garmser, provinsen 
Helmand, Afghanistan, c) rumsnummer 33, femte våningen, Sarafi Market, Kandahar City, provinsen Kandahar, 
Afghanistan. Övriga upplysningar: a) ägare till Rahat Ltd., b) inblandad i vapenleveranser till talibanerna, 
inklusive improviserade sprängladdningar, c) arresterad 2012 och satt i häkte i Afghanistan i januari 2013, 
d) associerad med Rahat Ltd. 

Uppförd på FN-förteckningen: 21.11.2012.
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