
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2010/231/WPZiB 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 
2009/138/WPZiB 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 10 grudnia 2002 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczają
cych wobec Somalii ( 1 ) w związku z rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(rezolucja RB ONZ) nr 733 (1992), 1356 (2001) oraz 
1425 (2002) dotyczących objęcia Somalii embargiem na 
handel bronią. 

(2) Dnia 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczają
cych wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 
2002/960/WPZiB ( 2 ), wdrażające rezolucję RB ONZ nr 
1844 (2008) wprowadzającą środki ograniczające 
wobec podmiotów usiłujących nie dopuścić do pokojo
wych działań politycznych lub blokować takie działania, 
lub podmiotów, które grożą użyciem siły wobec tymcza
sowych instytucji federalnych (TIF) w Somalii lub misji 
Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), lub podejmują 
działania podważające stabilność w Somalii i w regionie. 

(3) Dnia 1 marca 2010 r. Rada przyjęła decyzję Rady 
2010/126/WPZiB zmieniającą wspólne stanowisko 
2009/138/WPZiB ( 3 ) i wprowadzającą w życie rezolucję 
RB ONZ nr 1907 (2009) wzywającą wszystkie państwa, 
by w porozumieniu z ich organami krajowymi, zgodnie 
z przepisami krajowym i przestrzegając prawa międzyna
rodowego, dokonywały na swoim terytorium, w tym 
w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszelkich 
ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego 
kraju, o ile dane państwo posiada informacje dające 
uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dany ładunek 
zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, transfer lub 
wywóz są zakazane na mocy ogólnego i pełnego 
embarga na dostawy broni do Somalii ustanowionego 
zgodnie z pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 733 (1992) oraz 
uzupełnionego i zmienionego poprzez kolejne rezolucje. 

(4) Dnia 19 marca 2010 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (zwana dalej „Radą Bezpieczeń
stwa”) przyjęła rezolucję nr 1916 (2010), w której 
między innymi przedłużono mandat grupy monitoru
jącej, o której mowa w pkt 3 rezolucji nr 1558 (2004) 
i 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 Organizację Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) potrzebnej w trybie pilnym 
pomocy humanitarnej. 

(5) Dnia 12 kwietnia 2010 r. Komitet Sankcji utworzony na 
mocy pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 751 (1992) doty
czącej Somalii (zwany dalej „Komitetem Sankcji”) przyjął 
wykaz osób i podmiotów podlegających środkom ogra
niczającym. 

(6) Do celów przejrzystości środki nałożone na mocy wspól
nego stanowiska 2009/138/WPZiB zmienionego decyzją 
Rady 2010/126/WPZiB oraz zwolnienia przewidziane 
w rezolucji RB ONZ nr 1916 (2010) powinny być 
zawarte w jednym akcie prawnym. 

(7) Należy zatem uchylić wspólne stanowisko 
2009/138/WPZiB. 

(8) Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest 
zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej ( 4 ), a zwłaszcza 
z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu 
do bezstronnego sądu, prawem własności i prawem do 
ochrony danych osobowych. Niniejsza decyzja powinna 
być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami. 

(9) Niniejsza decyzja jest także w pełni zgodna ze zobowią
zaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty 
Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym 
charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa.
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(10) Procedura wprowadzania zmian do załącznika do niniej
szej decyzji powinna przewidywać przekazywanie wska
zanym osobom i podmiotom uzasadnienia umieszczenia 
ich w wykazie przekazanego przez Komitet Sankcji, aby 
dać tym osobom i podmiotom możliwość przedstawienia 
uwag. Jeżeli zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione 
istotne nowe dowody, Rada powinna zweryfikować 
swoją decyzję na podstawie tych uwag i stosownie poin
formować daną osobę lub podmiot. 

(11) Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić 
w życie niektóre środki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Zakazane są bezpośrednie lub pośrednie dostawy, 
sprzedaż lub transfer do Somalii uzbrojenia i podobnych mate
riałów wszystkich rodzajów, włącznie z bronią i amunicją, 
pojazdami wojskowymi i sprzętem, sprzętem paramilitarnym 
i częściami zapasowymi do wcześniej wymienionych sprzętów 
przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw 
członkowskich, bez względu na to, czy pochodzą one z tych 
terytoriów. 

2. Zakazane jest bezpośrednie lub pośrednie zapewnianie 
Somalii doradztwa technicznego, pomocy finansowej i innej 
oraz szkoleń związanych z działaniami wojskowymi, w tym 
w szczególności szkoleń technicznych i pomocy związanej 
z dostarczaniem, produkcją, utrzymaniem lub wykorzystaniem 
produktów wymienionych w ust. 1, przez obywateli państw 
członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich. 

3. ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do: 

a) dostaw, sprzedaży lub transferu uzbrojenia i podobnych 
materiałów wszystkich rodzajów oraz do bezpośredniego 
lub pośredniego zapewniania doradztwa technicznego, 
pomocy finansowej i innej oraz szkoleń związanych 
z działalnością wojskową, służących wyłącznie wsparciu 
AMISOM lub przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania 
przez AMISOM, zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 1744 
(2007), lub do wyłącznego użytku państw i organizacji 
regionalnych podejmujących środki zgodnie z pkt 6 rezolucji 
RB ONZ nr 1851 (2008) i pkt 10 rezolucji RB ONZ nr 
1846 (2008); 

b) dostaw, sprzedaży lub transferu uzbrojenia i podobnych 
materiałów wszystkich rodzajów oraz do bezpośredniego 
lub pośredniego zapewniania doradztwa technicznego, prze
znaczonych wyłącznie do pomocy w rozwoju instytucji 
sektora bezpieczeństwa, zgodnie z procesem politycznym 
określonym w pkt 1, 2 i 3 rezolucji RB ONZ nr 1744 
(2007) i w braku decyzji odmownej Komitetu Sankcji 
w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania odpowied
niego powiadomienia; 

c) dostaw, sprzedaży lub transferu nieśmiercionośnego sprzętu 
wojskowego, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach 
humanitarnych lub ochronnych, ani do dostaw materiałów 
przeznaczonych do wykorzystania w programach rozwoju 

instytucjonalnego przygotowanych przez Unię lub państwa 
członkowskie, w tym w programach z dziedziny bezpieczeń
stwa, prowadzonych w ramach procesu pokojowego 
i procesu pojednania zatwierdzonych uprzednio przez 
Komitet Sankcji, oraz odzieży ochronnej, w tym kamizelek 
przeciwodłamkowych i hełmów wojskowych, przywożonej 
na określony czas do Somalii wyłącznie na własny użytek 
przez pracowników ONZ, przedstawicieli mediów 
i pracowników zajmujących się pomocą humanitarną 
i rozwojem oraz związanego z nimi personelu. 

Artykuł 2 

Środki ograniczające przewidziane w art. 3, art. 5 ust. 1 i art. 6 
ust. 1 i 2, są nakładane na osoby i podmioty wskazane przez 
Komitet Sankcji jako osoby i podmioty: 

— angażujące się w działania lub wspierające działania zagra 
żające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii, 
w tym akty zagrażające porozumieniu z Dżibuti z dnia 
18 sierpnia 2008 r. lub procesowi politycznemu, czy też 
zagrażające użyciem siły wobec TIF lub AMISOM, 

— naruszające embargo na handel bronią i podobne środki, 
o których mowa w art. 1, 

— utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do Somalii 
lub dostęp do niej lub jej dystrybucję w Somalii. 

Osoby i podmioty, o których mowa, są wymienione 
w załączniku. 

Artykuł 3 

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zapo
biec bezpośrednim lub pośrednim dostawom, sprzedaży lub 
transferowi uzbrojenia i materiałów wojskowych oraz bezpo 
średniego lub pośredniego zapewniania doradztwa technicznego 
lub szkoleń, pomocy finansowej i innej, włączając pomoc inwe
stycyjną, brokerską lub w zakresie innych usług finansowych, 
związanych z działalnością wojskową lub dostawą, sprzedażą, 
transferem, produkcją, utrzymaniem lub wykorzystaniem uzbro
jenia i materiałów wojskowych osobom lub podmiotom, 
o których mowa w art. 2. 

Artykuł 4 

1. Państwa członkowskie – w porozumieniu z ich organami 
krajowymi, zgodnie z przepisami krajowym i przestrzegając 
prawa międzynarodowego – dokonują na swoim terytorium, 
w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszelkich 
ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju, 
jeżeli mają informacje dające uzasadnione podstawy do podej
rzeń, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, 
sprzedaż, transfer lub wywóz są zakazane na mocy art. 3. 

2. Statki powietrzne i statki wodne przewożące ładunki do 
Somalii i z tego kraju podlegają wymogowi przedstawienia 
dodatkowej informacji przed ich przybyciem lub przed ich 
odlotem/odpłynięciem o wszystkich towarach przywożonych 
do państwa członkowskiego lub z niego wywożonych.
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3. W przypadku wykrycia towarów, których dostawa, 
sprzedaż, transfer lub wywóz są zakazane zgodnie z art. 3, 
państwa członkowskie dokonują ich zajęcia i likwidacji (przez 
zniszczenie lub pozbawienie możliwości działania). 

Artykuł 5 

1. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki mające 
na celu zapobieganie wjazdowi na ich terytoria lub przejazdowi 
przez nie osób, o których mowa w art. 2. 

2. Ust. 1 nie zobowiązuje państw członkowskich do 
odmowy wjazdu własnym obywatelom na swoje terytorium. 

3. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji: 

a) ustali na podstawie indywidualnego przypadku, że taki wjazd 
lub przejazd jest uzasadniony ze względów humanitarnych, 
w tym ze względu na obowiązki religijne; 

b) ustali na podstawie indywidualnego przypadku, że zwol
nienie przybliżyłoby realizację celów polegających na osiąg
nięciu pokoju i pojednania narodowego w Somalii oraz 
stabilności w regionie. 

4. W przypadkach gdy zgodnie z ust. 3 państwo członkow
skie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez 
nie osób wskazanych przez Komitet Sankcji, zezwolenie ogra
niczone jest do celu, w jakim zostało udzielone, i do osób, 
których dotyczy. 

Artykuł 6 

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze posiadane lub 
kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub 
podmioty, o których mowa w art. 2, lub należące do 
podmiotów posiadanych lub kontrolowanych, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez nie lub przez osoby lub podmioty działa
jące w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, zgodnie ze wska
zaniem przez Komitet Sankcji, zostają zamrożone. Osoby lub 
podmioty, o których mowa, są wymienione w załączniku. 

2. Żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie są udostęp
niane, bezpośrednio lub pośrednio, osobom lub podmiotom, 
o których mowa w ust. 1, lub na rzecz tych osób lub 
podmiotów. 

3. Państwa członkowskie mogą dopuścić zwolnienia ze 
środków, o których mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do 
funduszy i zasobów gospodarczych: 

a) niezbędnych do pokrycia podstawowych wydatków, w tym 
opłat za środki spożywcze, czynsz lub kredyt hipoteczny, 
leki i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty 
na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej; 

b) przeznaczonych wyłącznie na pokrycie uzasadnionych 
honorariów i zwrot wydatków związanych ze świadczeniem 
usług prawniczych; 

c) przeznaczonych wyłącznie na pokrycie opłat lub kosztów 
usług, zgodnie z przepisami prawa krajowego, związanych 
z rutynowym przechowywaniem lub utrzymywaniem 
zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych; 

d) niezbędnych do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, po 
powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane 
państwo członkowskie i po uzyskaniu zgody tego komitetu; 

e) będących przedmiotem sądowego, administracyjnego lub 
arbitrażowego zastawu lub wyroku, w którym to przypadku 
fundusze i zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane do 
zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub 
do wykonania wyroku pod warunkiem że zastaw ten został 
ustanowiony lub że wyrok został wydany przed wskazaniem 
przez Komitet Sankcji odnośnych osób lub podmiotów, i nie 
został ustanowiony ani wydany na rzecz osoby lub 
podmiotu, o których mowa w art. 2, po powiadomieniu 
Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkow
skie. 

4. Zwolnienia, o których mowa w art. 3 lit. a), b) i c), można 
ustanowić po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zaintere
sowane państwo członkowskie o zamiarze udzielenia, 
w odpowiednich przypadkach, zezwolenia na dostęp do tych 
funduszy i zasobów gospodarczych oraz w przypadku braku 
odmownej decyzji Komitetu Sankcji w terminie trzech dni robo
czych od daty takiego powiadomienia. 

5. Ust. 2 nie ma zastosowania do dodatkowych środków 
wpływających na zamrożone rachunki z tytułu: 

a) odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub 

b) płatności należnych z tytułu umów lub porozumień, które 
zostały zawarte przed dniem, w którym rachunki te zaczęły 
podlegać środkom ograniczającym, lub zobowiązań, które 
powstały przed tym dniem; 

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

6. ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do udostępniania 
funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodar
czych niezbędnych do zapewnienia 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 ONZ lub przez ich 
partnerów wykonawczych. 

Artykuł 7 

Rada ustala wykaz zawarty w załączniku i wprowadza w nim 
zmiany na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa albo Komi
tetu Sankcji.
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Artykuł 8 

1. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet 
Sankcji umieszczają w wykazie osobę lub podmiot 
i przedstawiają uzasadnienie takiego wskazania, Rada umieszcza 
taką osobę lub podmiot w załączniku. Rada powiadamia 
o swojej decyzji i uzasadnieniu daną osobę lub podmiot 
bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opubli
kowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie lub podmiotowi 
przedstawienie uwag. 

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

Artykuł 9 

W załączniku znajdują się w miarę dostępności informacje prze
kazane przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji 
niezbędne do identyfikacji danych osób lub podmiotów. 
W odniesieniu do osób informacje takie mogą obejmować 
nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywa
telstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, ad- 
res – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. 
W odniesieniu do podmiotów informacje takie mogą obej
mować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji 

i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku umieszczana 
jest także data wskazania przez Radę Bezpieczeństwa lub przez 
Komitet Sankcji. 

Artykuł 10 

Niniejsza decyzja podlega przeglądowi, jest zmieniana lub uchy
lona, w stosownych przypadkach, zgodnie z odpowiednimi 
decyzjami Rady Bezpieczeństwa. 

Artykuł 11 

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB. 

Artykuł 12 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 kwietnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 

I. Osoby 

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. Podmioty 

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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