
II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

FÖRORDNINGAR 

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 261/2014 

av den 14 mars 2014 

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 31 maj, 27 juni, 24 september och 18 oktober 
2013 antog Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, 

som inrättats i enlighet med punkt 30 i säkerhetsrådets 
resolution 1988 (2011), ändringar i förteckningen 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 därmed. 

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 14 mars 2014. 

På rådets vägnar 

M. CHRISOCHOIDIS 
Ordförande
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BILAGA 

I. Uppgifterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 om nedanstående personer ska ersättas 
med följande uppgifter: 

A. Personer med anknytning till talibanerna 

1. Fazl Rabi (alias a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi) 

Skäl till upptagande på förteckningen: Hög tjänsteman i provinsen Kunar under talibanregimen. Född: a) 
1972, b) 1975. Födelseort: a) distriktet Kuh-e Safi, provinsen Parwan, Afghanistan, b) provinsen Kapisa, 
Afghanistan, c) provinsen Nangarhar, Afghanistan, d) provinsen Kabul, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. 
Övriga upplysningar: a) representerar och tillhandahåller ekonomiskt och logistiskt stöd till Haqqani-nätverket, 
som har sin bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) medlem i talibanernas ekonomiska råd, c) 
har rest utomlands för att samla in pengar på uppdrag av Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, Jalaluddin Haqqani, 
Haqqani-nätverket och talibanerna, d) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Upp
förd på FN-förteckningen: 6.1.2012. 

2. Nasiruddin Haqqani (alias a) Dr Alim Ghair, b) Naseer Haqqani, c) Dr Nasseer Haqqani, d) Nassir Haqqani, e) 
Nashir Haqqani, f) Naseruddin) 

Adress: Pakistan. Född: omkring 1970–1973. Födelseort: distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan. 
Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) en av ledarna för Haqqani-nätverket, som är verksamt i Norra 
Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan, b) son till Jalaluddin Haqqani, c) han reste till 
Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till talibanerna. Uppförd på FN-förteckning
en: 20.7.2010. 

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

Haqqani-nätverket är en talibanassocierad militant grupp med bas i Norra Waziristan i de federalt administre
rade stamområdena i Pakistan. Nätverket har lett upprorsverksamhet i Afghanistan och legat bakom många 
uppmärksammade attacker. Haqqani-nätverket leds av de tre äldsta sönerna till Jalaluddin Haqqani, en av dem är 
Nasiruddin Haqqani. 

Nasiruddin Haqqani verkar som sändebud för Haqqani-nätverket och ägnar mycket tid åt att samla in pengar. 
Under 2004 reste Haqqani till Saudiarabien med en person med kopplingar till talibanerna för att samla in 
pengar åt rörelsen. Under 2004 försåg han också stridande i Afghanistan med pengar i syfte att störa det 
afghanska presidentvalet. Åtminstone mellan år 2005 och 2008 samlade Nasiruddin Haqqani in pengar åt 
Haqqani-nätverket, bland annat genom regelbundna resor till Förenade Arabemiraten 2007 och en resa till en 
annan gulfstat 2008. Sedan mitten av 2007 är Haqqanis tre huvudsakliga finansieringskällor enligt uppgift 
bidrag från området runt Persiska viken, narkotikahandel och betalningar från al-Qaida. I slutet av 2009 mottog 
Nasiruddin Haqqani flera hundra tusen dollar från enskilda personer förbundna med al-Qaida på den arabiska 
halvön för Haqqani-nätverkets verksamhet. 

3. Mohammad Aman Akhund (alias a) Mohammed Aman b) mulla Mohammed Oman c) mulla Mohammad 
Aman Ustad Noorzai d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah) 

Född: 1970. Födelseort: byn Band-e Tumur, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. Övriga 
upplysningar: a) ledande talibanmedlem som 2011 hade ekonomiska uppdrag, bland annat att samla in pengar 
på ledningens vägnar, b) har tillhandahållit logistiskt stöd för talibanoperationer och slussat intäkter från 
narkotikahandel till vapenköp, c) har varit sekreterare till talibanledaren mulla Mohamad Omar och varit dennes 
budbärare vid talibanernas högnivåmöten, d) är även associerad med Gul Agha Ishakzai, e) var en av mulla 
Mohamad Omars närmaste medarbetare under talibanregimen. Uppförd på FN-förteckningen: 6.1.2012. 

4. Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) 
Fateh f) Noori) 

Titel: a) maulavi (alternativ stavning: maulvi) b) mulla. Född: a) omkring 1976, b) omkring 1979. Födelseort: 
Tang-e Soltan Kheyl, distriktet Ziruk, provinsen Paktika, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplys
ningar: a) sedan slutet av 2012 talibanernas skugguvernör i provinsen Paktika, b) högt uppsatt befälhavare 
inom Haqqani-nätverket, c) närmaste man till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, d) tillhör klanen Kharoti, e) uppges 
ha avlidit i september 2013. Uppförd på FN-förteckningen: 16.8.2011. 

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

Sangin Zadran är en rebelledare i provinsen Paktika, Afghanistan, och befälhavare inom Haqqani-nätverket. 
Haqqani-nätverket, en till talibanerna ansluten grupp kombattanter som opererar i gränstrakterna mellan 
Afghanistan och Pakistan, har haft en ledande roll i upproren i Afghanistan och bär ansvaret för många 
uppmärksammade attacker. Zadran är närmaste man till ledaren för Haqqani-nätverket, Sirajuddin Haqqani.
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Sangin Zadran hjälper till att leda kombattanter vid angrepp i sydöstra Afghanistan och tros ha planerat och 
samordnat utländska kombattanters inresa till Afghanistan. Sangin Zadran har också varit inblandad i ett stort 
antal attacker med improviserade sprängladdningar. 

Utöver sin roll i samband med dessa attacker har Sangin Zadran också varit inblandad i bortförandet av 
afghaner och utländska medborgare i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan. 

B. Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna 

1. Rahat Ltd. (alias a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa 
Kalim Hawala) 

Adress: a) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, provinsen Kandahar, 
Afghanistan, b) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, 
provinsen Kandahar, Afghanistan, c) Branch Office 3: Safaar Bazaar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, 
Afghanistan, d) Branch Office 4: Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, e) Branch Office 5: distriktet 
Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan, f) Branch Office 6: distriktet Zaranj, provinsen Nimroz, Afghanistan, 
g) Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, nära 
Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, h) Branch Office 8: Chaman, 
provinsen Baluchistan, Pakistan, i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provinsen Baluchistan, Pakistan, j) 
Branch Office 10: Zahedan, provinsen Zabol, Iran. Övriga upplysningar: a) Den talibanska ledningen utnytt
jade Rahat Ltd. för att överföra medel från externa givare och narkotikahandel i avsikt att finansiera talibanernas 
verksamhet 2011 och 2012, b) ägd av Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, c) Mohammad Naim Barich 
Khudaidad är också associerad. Uppförd på FN-förteckningen: 21.11.2012. 

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

A. Personer med anknytning till talibanerna 

1. Badruddin Haqqani (alias Atiqullah)
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