
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1204/2010 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 

zmieniające po raz 142. 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 lit. 
a) oraz art. 7a ust. 1, 

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 7 grudnia 2010 r. Komitet Sankcji Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął 
decyzję o umieszczeniu jednej osoby fizycznej 

w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do 
których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów 
gospodarczych i dnia 30 listopada podjął decyzję 
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 16 grudnia 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 
David O'SULLIVAN 

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.



ZAŁĄCZNIK 

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

(1) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujący wpis: 

(a) „Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias a) Fahd al-Quso, b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, c) Abu 
Huthaifah, d) Abu Huthaifah al-Yemeni, e) Abu Huthaifah al-Adani, f) Abu al-Bara, g) Abu Huthayfah al-Adani, 
h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, i) Huthaifah al-Yemeni j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, k) Fahd 
Mohammed Ahmad al-Kuss). Adres: Jemen. Data urodzenia: 12.11.1974 r. Miejsce urodzenia: Aden, Jemen. 
Obywatelstwo: jemeńskie. Dodatkowe informacje: a) jemeński krajowy numer identyfikacyjny 2043, b) działacz 
sieci Al-Kaida na Półwyspie Arabskim oraz przywódca komórki w prowincji Shabwa, Jemen. Data wyznaczenia, 
o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.12.2010 r.” 

(2) Wpis „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data 
urodzenia: 18.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: 
K602878 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.11.1993 r., utracił ważność dnia 9.6.2001 r.). Dodatkowe informacje: 
poddany ekstradycji do Francji w dniu 4.9.2003 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
25.6.2003 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: 

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias a) Manza Mondher, b) Hanza Mondher, c) Al Yamani Noman, d) 
Hamza, e) Abdellah). Adres: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Francja. Data urodzenia: a) 18.3.1967 r., b) 
18.8.1968 r., 28.5.1961 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: 
K602878 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.11.1993 r., utracił ważność dnia 9.6.2001 r.). Dodatkowe informacje: 
poddany ekstradycji do Francji w dniu 4.9.2003 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 
25.6.2003 r.” 

(3) Wpis „Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adres: Derzhavina street 281-59, Grozny, 
Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Data urodzenia: 12.9.1952 r. Miejsce urodzenia: wieś Vydrikh, okręg 
Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka) Kazachstan. Obywatelstwo: rosyjskie. 
Numer paszportu: a) 43 nr paszportu 1600453, b) 535884942 (rosyjski paszport zagraniczny), c) 35388849 
(rosyjski paszport zagraniczny). Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) zabity dnia 19.2.2004” w tytule „Osoby 
fizyczne” otrzymuje brzmienie: 

„Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias a) Hussin Mohamed Dli Tamimi b) Abdul-Muslimovich c) Яндарбиев 
Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Adres: ul. Derzhavina 281/59, Grozny, Republika Czeczenii, Federacja 
Rosyjska. Data urodzenia: 12.9.1952 r. Miejsce urodzenia: wieś Vydrikha, okręg Shemonaikhinskiy (dawny Verkhu
binskiy), region wschodniego Kazachstanu, Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR. Obywatelstwo: 
rosyjskie. Numer paszportu: a) 43 nr paszportu 1600453, b) 535884942 (rosyjski paszport zagraniczny), c) 
35388849 (rosyjski paszport zagraniczny). Dodatkowe informacje: Potwierdzono, że zmarł w Doha, Katar, dnia 
13.2.2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.”

PL L 333/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.12.2010


