
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 356/2010 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych 
lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 215 ust. 1 i 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2010/231/WPZiB z dnia 
26 kwietnia 2010 r. ( 1 ) dotyczącą środków ograniczających 
wobec Somalii i uchylającą wspólne stanowisko 
2009/138/WPZiB, 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji 
Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 20 listopada 2008 r. Rada Bezpieczeństwa Organi
zacji Narodów Zjednoczonych (zwana dalej „Radą 
Bezpieczeństwa”), działając na podstawie rozdziału VII 
Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęła rezolucję nr 
1844 (2008) potwierdzającą ogólne i całkowite embargo 
na handel bronią z Somalią wprowadzone w rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo
nych (rezolucja RB ONZ) nr 733 (1992) oraz wprowa
dzającą dodatkowe środki ograniczające. 

(2) Dodatkowe środki ograniczające dotyczą ograniczania 
dostępu i finansowych środków ograniczających prze
ciwko osobom i podmiotom wskazanym przez Radę 
Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych utworzony na mocy rezolucji 
RB ONZ nr 751 (1992) dotyczącej Somalii (zwany dalej 
„Komitetem Sankcji”). Oprócz ogólnego embarga na 
handel bronią rezolucja wprowadza szczegółowy zakaz 
dotyczący bezpośredniego i pośredniego dostarczania, 
sprzedaży lub transferu broni i wyposażenia wojskowego 
oraz szczegółowy zakaz świadczenia pomocy w tym 

zakresie i pokrewnych usług na rzecz osób i podmiotów 
umieszczonych w wykazie przez Komitet Sankcji. 

(3) Środki ograniczające są skierowane do osób i podmiotów 
wskazanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) jako osoby i podmioty, które angażują się lub 
wspierają działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu 
lub stabilności Somalii, w tym akty zagrażające porozu
mieniu z Dżibuti z dnia 18 sierpnia 2008 r. lub proce
sowi politycznemu, czy też akty zagrażające użyciem siły 
wobec tymczasowych instytucji federalnych (TIF) lub 
misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), naruszają 
embargo na handel bronią i powiązane środki lub utrud
niają dostarczanie pomocy humanitarnej do Somalii lub 
dostęp do niej lub jej dystrybucję w Somalii. 

(4) Dnia 16 lutego 2009 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła 
wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące 
środków ograniczających wobec Somalii ( 2 ), które wpro
wadziło między innymi finansowe środki ograniczające 
wobec osób fizycznych lub prawnych, podmiotów 
lub organów umieszczonych w wykazie przez ONZ, 
jak również zakaz bezpośredniego i pośredniego świad
czenia pomocy i usług dotyczących broni i sprzętu 
wojskowego na rzecz tych osób, podmiotów 
lub organów. 

(5) Dnia 19 marca 2010 r. Rada Bezpieczeństwa przyjęła 
rezolucję RB ONZ nr 1916 (2010), w której między 
innymi postanowiono złagodzić niektóre ograniczenia 
i zobowiązania stosowane zgodnie z reżimem sankcji, 
by umożliwić organizacjom międzynarodowym, regio
nalnym i subregionalnym dostawę towarów 
i zapewnienie pomocy technicznej oraz by zapewnić 
terminowe dostarczanie przez ONZ potrzebnej w trybie 
pilnym pomocy humanitarnej. 

(6) Dnia 12 kwietnia 2010 r. Komitet Sankcji przyjął wykaz 
osób i podmiotów podlegających środkom ogranicza
jącym.
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(7) Na tej podstawie w dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada 
przyjęła decyzję 2010/231/WPZiB. 

(8) Środki te wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, dlatego też do ich wdrożenia w Unii 
niezbędny jest akt Unii, który zagwarantuje 
w szczególności, że środki te będą jednolicie stosowane 
przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach 
członkowskich. 

(9) Rozporządzenie Rady (WE) nr 147/2003 z dnia 
27 stycznia 2003 r. dotyczące niektórych środków ogra
niczających w odniesieniu do Somalii ( 1 ) wprowadziło 
ogólny zakaz świadczenia doradztwa technicznego, 
pomocy, szkoleń, zapewniania finansowania lub pomocy 
przy finansowaniu w związku z działalnością militarną 
wobec wszystkich osób, podmiotów lub organów 
w Somalii. Należy przyjąć nowe rozporządzenie Rady 
w celu wdrożenia środków dotyczących osób fizycznych 
lub prawnych, podmiotów lub organów umieszczonych 
w wykazie przez ONZ. 

(10) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawo
wych i jest zgodne z zasadami uznanymi 
w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej ( 2 ), a zwłaszcza z prawem do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, 
prawem własności i prawem do ochrony danych osobo
wych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane 
zgodnie z tymi prawami i zasadami. 

(11) Niniejsze rozporządzenie jest także w pełni zgodne ze 
zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi 
z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie 
wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa. 

(12) W związku z konkretnym, związanym z sytuacją 
w Somalii, zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa w tym regionie oraz w celu zapew
nienia spójności z procedurą zmian i dokonywania prze
glądu załącznika do decyzji Rady 2010/231/WPZiB, 
uprawnienia do zmiany wykazu znajdującego się 
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinny 
być wykonywane przez Radę. 

(13) Procedura zmiany wykazu znajdującego się w załączniku 
I do niniejszego rozporządzenia powinna przewidywać 
przekazywanie wskazanym osobom fizycznym lub 
prawnym, podmiotom lub organom uzasadnienia 
umieszczenia ich w wykazie przekazanego przez Komitet 
Sankcji, aby dać im możliwość przedstawienia uwag. 
Jeżeli zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne 
nowe dowody, Rada powinna zweryfikować swoją 
decyzję na podstawie tych uwag i stosownie poinfor
mować daną osobę, podmiot lub organ. 

(14) Aby osiągnąć najwyższy stopień pewności prawa w Unii, 
należy opublikować nazwiska i inne odpowiednie dane 
identyfikujące osoby fizyczne lub prawne, podmioty 
lub organy, których fundusze i zasoby gospodarcze są 
zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

(15) Każde przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych 
na mocy niniejszego rozporządzenia powinno przebiegać 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. 
o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje 
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 
danych ( 3 ) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego prze
pływu tych danych ( 4 ). 

(16) Państwa członkowskie powinny ustalić sankcje mające 
zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozpo
rządzenia. Przewidziane sankcje powinny być proporcjo
nalne, skuteczne i odstraszające, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące 
definicje: 

a) „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju 
korzyści, w tym między innymi: 

(i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia 
wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płat
nicze; 

(ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub 
innych podmiotach, salda na rachunkach, długi 
i zobowiązania dłużne; 

(iii) publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe 
i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, świadectwa 
depozytowe dotyczące papierów wartościowych, obli
gacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne i kontrakty 
na instrumenty pochodne; 

(iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz 
wartości narosłe z aktywów lub wytwarzane przez 
aktywa; 

(v) kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje 
właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania 
finansowe;
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(vi) akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity 
zastawne; 

(vii) dokumenty poświadczające posiadanie udziałów 
w funduszach lub środkach finansowych; 

b) „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek 
ruchom funduszy, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzys
taniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji 
w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek 
zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posia
dania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która 
umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarzą
dzanie portfelem; 

c) „zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego typu aktywa, 
rzeczowe i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie 
są funduszami, ale mogą być użyte do pozyskania funduszy, 
towarów lub usług; 

d) „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie 
wykorzystywaniu tych zasobów do uzyskiwania funduszy, 
towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między 
innymi poprzez sprzedaż, wynajem lub ich obciążanie hipo
teką; 

e) „Komitet Sankcji” oznacza Komitet Rady Bezpieczeństwa 
utworzony na mocy rezolucji RB ONZ nr 751 (1992) doty
czącej Somalii; 

f) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie techniczne wsparcie 
związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, 
montażem, testowaniem, utrzymaniem lub wszelką inną 
obsługę techniczną; pomoc techniczna może przyjmować 
postać instruktażu, doradztwa, szkoleń, przekazania prak
tycznej wiedzy bądź umiejętności lub usług konsultingo
wych; pomoc techniczna obejmuje porady udzielane 
w formie ustnej; 

g) „usługi inwestycyjne” oznaczają: 

(i) przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących 
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych; 

(ii) wykonywanie zleceń w imieniu klientów; 

(iii) prowadzenie transakcji na własny rachunek; 

(iv) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi; 

(v) doradztwo inwestycyjne; 

(vi) underwriting instrumentów finansowych lub wprowa
dzanie instrumentów finansowych w sposób gwaranto
wany; 

(vii) wprowadzenie instrumentów finansowych w sposób 
niegwarantowany; lub 

(viii) prowadzenie wielostronnych systemów obrotu, 

pod warunkiem że dana działalność dotyczy dowolnego 
z instrumentów finansowych wymienionych w sekcji 
C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych ( 1 ); 

h) „terytorium Unii” oznacza terytoria, do których mają zasto
sowanie Traktaty, na zasadach określonych w Traktatach; 

i) „uzasadnienie” oznacza przeznaczoną do wiadomości 
publicznej część opisu sprawy lub, w stosownych przypad
kach, streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie 
przedstawione przez Komitet Sankcji. 

Artykuł 2 

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze 
będące własnością, pozostające w posiadaniu, we faktycznym 
władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, 
podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I. 

2. Funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, 
bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, 
podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I, ani też 
na ich rzecz. 

3. Załącznik I obejmuje osoby fizyczne lub prawne, 
podmioty lub organy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa 
lub przez Komitet Sankcji zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 
1844 (2008). 

4. Zabrania się udziału, umyślnego i świadomego, 
w czynnościach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie 
lub pośrednie obejście środków, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie stanowi podstawy 
żadnej odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych ani 
podmiotów lub organów, które udostępniły fundusze lub 
zasoby gospodarcze, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasad
nionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą 
naruszyć ten zakaz. 

Artykuł 3 

1. Art. 2 ust. 2 nie ma zastosowania do dodatkowych 
środków wpływających na zamrożone rachunki z tytułu: 

a) odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub
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b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobo
wiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą wska
zania danej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub 
organu, o których mowa w art. 2, przez Komitet Sankcji 
lub Radę Bezpieczeństwa, 

pod warunkiem że wszystkie takie odsetki, inne dochody 
i płatności nadal podlegają art. 2 ust. 1. 

2. Art. 2 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym 
lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków 
funduszami przekazanymi na rachunek osób fizycznych lub 
prawnych, podmiotów lub organów umieszczonych 
w wykazie, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe kwoty na 
takich rachunkach również zostaną zamrożone. Instytucja 
finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia o takich 
transakcjach właściwe organy państw członkowskich, wskazane 
na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. 

Artykuł 4 

1. Art. 2 ust. 1 i 2 nie ma zastosowania do udostępniania 
funduszy lub zasobów gospodarczych niezbędnych do zapew
nienia terminowego dostarczania pilnie potrzebnej pomocy 
humanitarnej do Somalii przez ONZ, jej wyspecjalizowane 
agencje lub programy, przez świadczące pomoc humanitarną 
organizacje humanitarne posiadające status obserwatora 
w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczo
nych lub przez ich partnerów wykonawczych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi 
podstawy żadnej odpowiedzialności osób fizycznych lub praw
nych ani podmiotów lub organów, które udostępniły fundusze 
lub zasoby gospodarcze, jeżeli nie wiedziały one i nie miały 
uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania 
nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem. 

Artykuł 5 

1. W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw 
członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienio
nych w załączniku II, mogą udzielić zezwolenia, na warunkach, 
jakie uznają za stosowne, na uwolnienie określonych zamrożo
nych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie 
określonych funduszy lub zasobów gospodarczych po speł
nieniu następujących warunków: 

a) dany właściwy organ stwierdził, że fundusze lub zasoby 
gospodarcze są: 

(i) niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe 
potrzeby osób wymienionych w załączniku 
I i zależnych od nich członków rodziny, w tym opłat 
za środki spożywcze, czynsz lub kredyt hipoteczny, leki 
i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłaty 
na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej; 

(ii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych 
honorariów i zwrot wydatków związanych ze świadcze
niem usług prawniczych; lub 

(iii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub kosztów 
usług związanych z rutynowym przechowywaniem lub 
utrzymywaniem zamrożonych funduszy lub zasobów 
gospodarczych; oraz 

b) dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji 
o swoich ustaleniach i chęci udzielenia takiego zezwolenia, 
a Komitet Sankcji nie zgłosił sprzeciwu wobec tych działań 
w ciągu trzech dni roboczych od powiadomienia. 

2. W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw 
członkowskich, wymienione w załączniku II, mogą udzielić 
zezwolenia na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy 
lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych 
funduszy lub zasobów gospodarczych, po ustaleniu, że dane 
fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne dla pokrycia 
nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że Komitet Sankcji 
został powiadomiony o tych ustaleniach przez państwo człon
kowskie oraz że ustalenia te zostały zatwierdzone przez ten 
komitet. 

3. Właściwe państwo członkowskie informuje inne państwa 
członkowskie i Komisję o zezwoleniu udzielonym na podstawie 
ust. 1 i 2. 

Artykuł 6 

W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw człon
kowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych 
w załączniku II, mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie okre 
ślonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, 
po spełnieniu następujących warunków: 

a) fundusze lub zasoby gospodarcze podlegają zastawowi sądo
wemu, administracyjnemu lub arbitrażowemu ustanowio
nemu przed datą wskazania danej osoby fizycznej lub 
prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, 
przez Komitet Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa, lub orze
czeniu sądu, organu administracyjnego lub organu arbitrażo
wego wydanemu przed tą datą; 

b) fundusze lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane 
wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń, których zabezpie
czeniem jest tego typu zastaw, lub roszczeń uznanych za 
zasadne w takim orzeczeniu, w granicach wynikających 
z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych 
dotyczących praw osób wysuwających tego typu roszczenia; 

c) decyzja o zastawie lub orzeczenie nie zostały wydane na 
korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu 
wymienionego w załączniku I; 

d) zastaw lub orzeczenie nie są sprzeczne z porządkiem 
publicznym danego państwa członkowskiego; oraz 

e) Komitet Sankcji został powiadomiony przez państwo człon
kowskie o zastawie lub orzeczeniu.
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Artykuł 7 

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa 
ich udostępnienia, dokonane w dobrej wierze, że działanie takie 
jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkują 
żadnego rodzaju odpowiedzialnością osoby fizycznej bądź 
prawnej lub organu wykonującego takie działanie ani jego 
dyrektorów lub pracowników, chyba że udowodniono, że 
fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek 
zaniedbania. 

Artykuł 8 

1. Osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub 
organom wymienionym w załączniku I zabrania się zapewniać, 
bezpośrednio lub pośrednio: 

a) pomoc techniczną związaną z działalnością wojskową lub 
dostawą, sprzedażą, transferem, produkcją, utrzymaniem 
lub wykorzystaniem dóbr i technologii ujętych we 
Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej ( 1 ); 

b) finansowanie lub pomoc finansową związaną z działalnością 
wojskową lub dostawą, sprzedażą, transferem, produkcją, 
utrzymaniem lub wykorzystaniem dóbr i technologii ujętych 
we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej; 

c) usługi inwestycyjne związane z działalnością wojskową lub 
dostawą, sprzedażą, transferem, produkcją, utrzymaniem lub 
wykorzystaniem dóbr i technologii ujętych we Wspólnym 
wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej. 

2. Zabrania się umyślnego i świadomego udziału 
w czynnościach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie 
lub pośrednie obejście zakazu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zakaz określony w ust. 1 lit. b), nie stanowi podstawy 
żadnej odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych ani 
podmiotów lub organów, które zapewniły finansowanie lub 
pomoc finansową, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasad
nionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą 
naruszyć ten zakaz. 

Artykuł 9 

1. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów 
dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawo
dowej, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy są 
zobowiązane: 

a) dostarczać bezzwłocznie właściwym organom, wskazanym 
na stronach internetowych wymienionych w załączniku II 
jako organy właściwe dla państwa członkowskiego, 
w którym zamieszkują lub mają siedzibę, wszelkich infor
macji ułatwiających zachowanie zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, takich jak informacje o rachunkach 
i funduszach zamrożonych zgodnie z art. 2, i przekazywać 
te informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
tych właściwych organów; oraz 

b) współpracować z właściwymi organami, wskazanymi na 
stronach internetowych wymienionych w załączniku II, 
przy weryfikacji tych informacji. 

2. Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie 
z niniejszym artykułem zostają wykorzystane jedynie do celów, 
dla których je dostarczono lub otrzymano. 

Artykuł 10 

Komisja i państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają się 
wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozpo
rządzenia i wymieniają wszelkie inne stosowne informacje 
będące w ich posiadaniu w związku z niniejszym rozporządze
niem, w szczególności informacje dotyczące naruszeń 
i problemów z przestrzeganiem niniejszego rozporządzenia 
oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe. 

Artykuł 11 

Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na 
podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkow
skie. 

Artykuł 12 

1. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet 
Sankcji umieszczają w wykazie osobę fizyczną lub prawną, 
podmiot lub organ i przedstawiają uzasadnienie takiego wska
zania, Rada umieszcza taką osobę fizyczną lub prawną, 
podmiot lub organ w załączniku I. Rada powiadamia o swojej 
decyzji i uzasadnieniu daną osobę fizyczną lub prawną, 
podmiot lub organ bezpośrednio – gdy adres jest znany – 
albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej 
osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przed
stawienie uwag. 

2. W przypadku gdy zostają zgłoszone uwagi lub przedsta
wione istotne nowe dowody, Rada weryfikuje swoją decyzję 
i stosownie informuje daną osobę, podmiot lub organ. 

Artykuł 13 

W przypadku gdy ONZ podejmuje decyzję o usunięciu 
z wykazu osoby, podmiotu lub organu, lub o zmianie danych 
identyfikacyjnych osoby, podmiotu lub organu umieszczonych 
w wykazie, Rada zmienia odpowiednio załącznik I. 

Artykuł 14 

W załączniku I znajdują się w miarę dostępności informacje 
przekazane przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet 
Sankcji niezbędne do identyfikacji danych osób fizycznych lub 
prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób 
fizycznych informacje takie mogą obejmować nazwiska, 
w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest 
znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób praw
nych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obej
mować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji 
i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku 
I umieszczana jest także data wskazania przez Radę Bezpieczeń
stwa lub przez Komitet Sankcji.
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Artykuł 15 

1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach 
mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną przepisy niniej
szego rozporządzenia, i stosują wszelkie niezbędne środki, by 
zapewnić ich wykonanie. Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych prze
pisach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporzą
dzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmia
nach. 

Artykuł 16 

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, 
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich 
nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku 
II lub za pośrednictwem tych stron. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich 
właściwych organach niezwłocznie po wejściu w życie niniej
szego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich 
późniejszych zmianach w tym zakresie. 

3. Adres i inne dane kontaktowe Komisji na potrzeby powia
damiania, informowania lub innego sposobu przekazywania 
informacji we wszystkich przypadkach, gdy wymagają tego 
przepisy niniejszego rozporządzenia, wskazane są w 
załączniku II. 

Artykuł 17 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się: 

a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni 
powietrznej; 

b) na pokładzie każdego statku powietrznego lub statku 
wodnego podlegającego jurysdykcji jednego z państw człon
kowskich; 

c) do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkow
skiego przebywającej na terytorium Unii lub poza nim; 

d) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestro
wanego lub utworzonego na mocy prawa jednego z państw 
członkowskich; 

e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu 
w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodar
czej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium 
Unii. 

Artykuł 18 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 kwietnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, PODMIOTY LUB ORGANY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 I 8 

I. Osoby fizyczne 

1) Yasin Ali Baynah (znany również jako a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, 
Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, 
k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Data urodzenia: ok. 1966 
roku. Obywatelstwo: somalijskie. Inne obywatelstwa: szwedzkie. Miejsce pobytu: Rinkeby, Sztokholm, Szwecja; Moga
diszu, Somalia. 

2) Hassan Dahir Aweys (znany również jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh 
Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) 
Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, 
Sheikh”) Data urodzenia: 1935. Obywatel: Somalii. Obywatelstwo: somalijskie. Miejsce pobytu: Somalia; Erytrea. 

3) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (znany również jako a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi 
Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Data urodzenia: ok. 1944 roku. 
Miejsce urodzenia: region Ogaden, Etiopia. Obywatelstwo: somalijskie. Miejsce pobytu: Somalia. 

4) Ahmed Abdi aw-Mohamed (znany również jako a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdul
rahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane”, f) „Godani”, g) „Mukhtar, 
Shaykh”, h) „Zubeyr, Abu”) Data urodzenia: 10 lipca 1977 r. Miejsce urodzenia: Hargeysa, Somalia. Obywatelstwo: 
somalijskie. 

5) Fuad Mohamed Khalaf (znany również jako a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed 
Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad 
Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Obywatelstwo: somalijskie. Miejsce 
pobytu: Mogadiszu, Somalia. Inne lokalizacje: Somalia. 

6) Bashir Mohamed Mahamoud (znany również jako a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) 
Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu 
Muscab”, i) „Qorgab”) Data urodzenia: ok. 1979–1982 roku. Inna data urodzenia: 1982. Obywatelstwo: somalijskie. 
Miejsce pobytu: Mogadiszu, Somalia 

7) Mohamed Sa’id (znany również jako a) „Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Data urodzenia: ok. 
1966 roku. Miejsce urodzenia: Galgala, Somalia. Miejsce pobytu: Galgala, Somalia. Inne miejsca pobytu: Badhan, 
Somalia. 

8) Fares Mohammed Mana’a (znany również jako a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Data urodzenia: 8 lutego 
1965 r. Miejsce urodzenia: Sadah, Jemen. Numer paszportu: 00514146; miejsce wystawienia: Sanaa, Jemen. Numer 
dowodu osobistego: 1417576; miejsce wystawienia: Al-Amana, Jemen; data wystawienia: 7 stycznia 1996 r. 

II. Osoby prawne, podmioty lub organy 

AL-SHABAAB (znane również jako a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) 
Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul 
Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al- 
Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) 
Mujaahidiin Youth Movement) Lokalizacja: Somalia.
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ZAŁĄCZNIK II 

STRONY INTERNETOWE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O WŁAŚCIWYCH ORGANACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 3 UST. 2, ART. 5, 6 I 9, ORAZ ADRES, NA KTÓRY WYSYŁAĆ NALEŻY 

POWIADOMIENIA SKIEROWANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

BELGIA 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BUŁGARIA 

http://www.mfa.government.bg 

REPUBLIKA CZESKA 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DANIA 

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ 

NIEMCY 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLANDIA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRECJA 

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ 

HISZPANIA 

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales 

FRANCJA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

WŁOCHY 

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html 

CYPR 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

ŁOTWA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITWA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUKSEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

WĘGRY 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm 

MALTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NIDERLANDY 

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen
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AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLSKA 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGALIA 

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm 

RUMUNIA 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 

SŁOWENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SŁOWACJA 

http://www.foreign.gov.sk 

FINLANDIA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SZWECJA 

http://www.ud.se/sanktioner 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ 

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej: 

European Commission 
DG for External Relations 
Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP 
Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention 
CHAR 12/106 
B-1049 
Bruxelles/Brussel (Belgium) 

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 
Tel.: (32 2) 295 55 85 
Faks: (32 2) 299 08 73
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