
DECYZJA RADY 2011/487/WPZiB 

z dnia 1 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zmiany wspólnego stanowiska 2002/402/WPZiB dotyczącego środków ograniczających 
przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida i talibom oraz innym osobom 

fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 27 maja 2002 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2002/402/WPZiB ( 1 ). 

(2) W dniu 17 czerwca 2011 r. Rada Bezpieczeństwa Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1989 
(2011) (zwaną dalej „rezolucją RB ONZ 1989 (2011)”), 
w której odnotowuje się z zaniepokojeniem trwające 
nadal zagrożenie dla międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa ze strony organizacji Al-Kaida oraz 
innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw 
i podmiotów z nią powiązanych i w której potwierdza 
się zdecydowaną wolę Rady Bezpieczeństwa zaradzenia 
wszelkim aspektom tego zagrożenia. 

(3) W tym kontekście rezolucja RB ONZ 1989 (2011) 
podtrzymała środki ograniczające nałożone uprzednio 
rezolucją 1333 (2000) pkt 8 lit. c) oraz w pkt 1 i 2 
rezolucji 1390 (2002) w odniesieniu do organizacji Al- 
Kaida oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw 
i podmiotów z nią powiązanych, w tym wymienionych 
w sekcji C („Osoby fizyczne powiązane z organizacją Al- 
Kaida”) i w sekcji D („Podmioty oraz inne grupy 
i przedsiębiorstwa powiązane z organizacją Al-Kaida”) 
skonsolidowanego wykazu ustanowionego na mocy 
rezolucji 1267 (1999) i 1333 (2000), a także wyznaczo
nych po dacie przyjęcia rezolucji RB ONZ 1989 (2011). 

(4) Wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB powinno zostać 
odpowiednio zmienione. 

(5) Unijne środki wykonawcze są zawarte w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 881/2002 ( 2 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

We wspólnym stanowisku 2002/402/WPZiB wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Wspólne stanowisko Rady 2002/402/WPZiB dotyczące 
środków ograniczających przeciwko członkom organizacji 
Al-Kaida oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsię
biorstwom i podmiotom z nimi powiązanym”; 

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Niniejsze wspólne stanowisko ma zastosowanie do 
członków organizacji Al-Kaida oraz innych osób fizycznych, 
grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, 
wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie 
z rezolucją RB ONZ 1267 (1999) oraz 1333 (2000) 
i systematycznie aktualizowanym przez komitet powołany 
na podstawie rezolucji RB ONZ 1267 (1999).”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. DOWGIELEWICZ 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 4. 
( 2 ) 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 
zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu 
do Talibów w Afganistanie (Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9).


