
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 450/2010 

z dnia 21 maja 2010 r. 

zmieniające po raz 128. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 

związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 
27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom 
i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al- 
Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do 
Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro 
żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do 
talibów w Afganistanie ( 1 ), w szczególności jego art. 7 ust. 1 
tiret pierwsze i art. 7a ust. 1 ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 
zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których 
fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu 
zgodnie z tym rozporządzeniem. 

(2) Dnia 11 maja 2010 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeń
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję 

o dodaniu dwóch osób fizycznych do wykazu osób, grup 
i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować 
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, i o 
zmianie dwóch wpisów w tym wykazie. 

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002. 

(4) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia
nych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

João VALE DE ALMEIDA 
Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. 
( 2 ) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (UE) nr 1286/2009 

(Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 

1) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: 

a) „Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani (alias a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, 
c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, f) 
Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) 
Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) 
Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Adres: Jemen. Data urodzenia: 25.3.1988. Miejsce urodzenia: Arabia 
Saudyjska Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: G449745 (paszport saudyjski wydany dnia 30 maja 
2006 r., ważny do dnia 6 kwietnia 2011 r. Inne informacje: związany z organizacją Al-Kaida na Półwyspie 
Arabskim i jej przywódcą, Nasirem ’abd-al-Karim ’Abdullah Al-Wahishi. Data wyznaczenia, o której mowa 
w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2010.” 

b) „Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (alias a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) 
Qasim Yahya Mahdi ’Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana’ai, g) Abu ’Ammar). Adres: Jemen. Data urodzenia: 
5.6.1978. Miejsce urodzenia: Sanaa (Jemen). Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 40483 (paszport 
jemeński wydany dnia 3 lipca 1999 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2010.”. 

2) Wpis „Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah 
Fahaih). Tytuł: a) szejk, b) pułkownik. Data urodzenia: około 1944 r. Miejsce urodzenia: Region V, Etiopia (region 
Ogaden we wschodniej Etiopii). Obywatelstwo: somalijskie. Inne informacje: a) podobno od listopada 2007 r. 
prowadzi działania w południowej Somalii, dolnym Jubalandzie w pobliżu Kismayo, głównie w miastach Dżilib 
i Burgabo; b) pochodzenie rodzinne: z klanu Ogaden, podklanu Reer-Abdille; c) należy do przywództwa Al-Itihaad 
Al-Islamiya (AIAI); d) uważa się, że był zaangażowany w ataki na ambasady Stanów Zjednoczonych w Nairobi i Dar 
es Salaam w sierpniu 1998 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001.” w tytule „Osoby 
fizyczne” otrzymuje brzmienie: 

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) 
Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle 
Xirsi). Data urodzenia: około 1944 r. Miejsce urodzenia: Region V, Etiopia (region Ogaden we wschodniej Etiopii). 
Obywatelstwo: somalijskie. Inne informacje: a) podobno od listopada 2007 r. prowadzi działania w południowej 
Somalii, dolnym Jubalandzie w pobliżu Kismayo, głównie w miastach Dżilib i Burgabo; b) pochodzenie rodzinne: 
z klanu Ogaden, podklanu Reer-Abdille; c) należy do przywództwa Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) objęty środkami, 
o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 356/2010, dotyczącymi Somalii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 
2a ust. 4 lit. b): 6.7.2004. 

3) Wpis „Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir 
Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir). Tytuł: a) szejk, b) 
pułkownik. Data urodzenia: 1935 r. Obywatelstwo: somalijskie. Inne informacje: a) podobno przebywa w Erytrei 
od dnia 12 listopada 2007 r.; b) pochodzenie rodzinne: z klanu Hawiya, Habergdir, Ayr; c) wyższego stopnia 
przywódca ugrupowania Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: 

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir 
Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) 
Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Tytuł: 
a) szejk, b) pułkownik. Data urodzenia: 1935 r. Obywatelstwo: somalijskie. Inne informacje: a) podobno przebywa 
w Erytrei od dnia 12 listopada 2007 r.; b) pochodzenie rodzinne: z klanu Hawiya, Habergdir, Ayr; c) wyższego stopnia 
przywódca ugrupowania Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) objęty środkami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
356/2010, dotyczącymi Somalii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001.
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