
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 86/2013 

av den 31 januari 2013 

om genomförande av artikel 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa 
personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, 

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 
1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, 
grupper, företag och enheter med anledning av situationen i 
Afghanistan ( 1 ), särskilt artikel 11.4, och 

av följande skäl: 

(1) Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 
753/2011. 

(2) Den 19 och den 28 december 2012 samt den 15 januari 
2013 uppdaterade och ändrade Förenta nationernas sä
kerhetsråds kommitté, som inrättats i enlighet med punkt 

30 i säkerhetsrådets resolution 1988 (2011), förteck
ningen över de personer, grupper, företag och enheter 
som omfattas av restriktiva åtgärder. 

(3) Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör därför 
ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska ändras i enlighet 
med bilagan till den här förordningen. 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2013. 

På rådets vägnar 

C. ASHTON 
Ordförande
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( 1 ) EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.



BILAGA 

I. Uppgifterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska för nedanstående person ersättas 
med nedanstående uppgifter. 

A. Personer associerade med talibanerna 

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah) 

Adress: Miram Shah, Pakistan. Född: Född omkring 1975–1979. Födelseplats: Miram Shah, Norra Waziristan, 
Pakistan, Övriga upplysningar: a) operativ befälhavare för Haqqani-nätverket och medlem av talibanernas råd i 
Miram Shah, b) har varit med och lett attacker mot mål i sydöstra Afghanistan, c) son till Jalaluddin Haqqani, bror 
till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani och Nasiruddin Haqqani, syskonbarn till Khalil Ahmad Haqqani, d) uppges ha 
avlidit i slutet av augusti 2012. Uppförd på FN-förteckningen: 11.5.2011. 

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

Badruddin Haqqani är operativ befälhavare för Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas i 
Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Haqqani-nätverket har lett upprorsverk
samhet i Afghanistan och legat bakom många större attacker. Haqqani-nätverket leds av de tre äldsta sönerna till 
grundaren Jalaluddin Haqqani, som ingick i mulla Mohamad Omars talibanregim i mitten av 90-talet. Badruddin är 
son till Jalaluddin och bror till Nasiruddin Haqqani och Sirajuddin Haqqani och syskonbarn till Mohammad 
Ibrahim Omari och Khalil Ahmad Haqqani. 

Badruddin deltar i ledningen av talibanassocierade rebellers och utländska kombattanters attacker mot mål i 
sydöstra Afghanistan. Badruddin är medlem i talibanernas råd i Miram Shah, som leder Haqqani-nätverkets verk
samhet. 

Badruddin förmodas vara en av de mest betydelsefulla militära ledarna och planläggarna för självmordsattacker 
inom Haqqani-nätverket, vilket förfogar över cirka 1 000 kombattanter. Haqqani-nätverket bär ansvaret för en lång 
rad angrepp som förövats i östra Afghanistan och i Kabul. Badruddin anses vara direkt inblandad i attacker mot 
utländska och afghanska styrkor samt mot civila. Han samarbetar nära med andra terroristorganisationer som al- 
Qaida och Uzbekistans Islamiska Rörelse. 

Badruddin tros också ansvara för kidnappningar som genomförs av Haqqani-nätverket. Han har legat bakom 
bortförandena av ett flertal afghanska och utländska medborgare i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan. 

II. Uppgifterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska utgå i fråga om nedanstående 
personer. 

A. Personer associerade med talibanerna 

1. Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad. 

2. Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir). 

3. Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab).
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