
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2012/388/WPZiB 

z dnia 16 lipca 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2010/231/WPZiB dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/231/WPZiB ( 1 ). 

(2) W dniu 17 lutego 2012 r. Komitet Sankcji Rady Bezpie
czeństwa utworzony na mocy rezolucji RB ONZ nr 751 
(1992) dotyczącej Somalii (zwany dalej „Komitetem 
Sankcji”) zaktualizował wykaz osób i podmiotów 
podlegających środkom ograniczającym. 

(3) W dniu 22 lutego 2012 r. Rada Bezpieczeństwa Organi
zacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB 
ONZ nr 2036 (2012), w której postanowiła, że państwa 
członkowskie podejmą środki niezbędne do zapobiegania 
bezpośredniemu lub pośredniemu przywozowi węgla 
drzewnego z Somalii, bez względu na to, czy węgiel 
ten pochodzi z Somalii. 

(4) Decyzja 2010/231/WPZiB powinna zostać odpowiednio 
zmieniona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/231/WPZiB dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 1a 

1. Zabrania się bezpośredniego lub pośredniego przy
wozu, zakupu lub transportu węgla drzewnego z Somalii 
bez względu na to, czy węgiel ten pochodzi z Somalii. 

Unia podejmuje działania niezbędne do określenia produk
tów, które mają być objęte niniejszym przepisem. 

2. Zabrania się udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, 
finansowania lub pomocy finansowej, jak również ubezpie
czenia i reasekuracji, mających związek z przywozem, 
zakupem lub transportem węgla drzewnego z Somalii.”. 

Artykuł 2 

Osobę wymienioną w załączniku do niniejszej decyzji dodaje się 
do wykazu osób zamieszczonego w sekcji I załącznika do 
decyzji 2010/231/WPZiB. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2012 r. 

W imieniu Rady 

S. ALETRARIS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17.



ZAŁĄCZNIK 

Osoba, o której mowa w art. 2 

Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; alias b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; alias c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; alias 
d) Jim’ale, Ahmad Ali; alias e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur) 

Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: Eilbur, Somalia. Obywatelstwo: somalijskie. Inne obywatelstwo: dżibuckie. 
Paszport: A0181988 (Somalia), ważny do 23 stycznia 2011 r. Miejsce pobytu: Dżibuti, Republika Dżibuti. Data umiesz
czenia w wykazie ONZ: 17 lutego 2012 r. 

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) sprawował funkcje przywódcze w dawnej Somalijskiej Radzie Sądów Islamskich, znanej 
także jako Somalijski Związek Sądów Islamskich, która to organizacja miała charakter radykalny. Najbardziej radykalni 
członkowie Somalijskiego Związku Sądów Islamskich ostatecznie utworzyli ugrupowanie znane jako Al Shabaab. 
W kwietniu 2010 roku ugrupowanie to zostało poddane sankcjom przez komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ utworzony 
na mocy rezolucji nr 751 (1992) i nr 1907 (2009) dotyczących Somalii i Erytrei („komitet sankcji wobec Somalii/ 
Erytrei”). Komitet ten umieścił w wykazie Al Shabaab, ponieważ organizacja ta popełnia czyny pośrednio lub 
bezpośrednio zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilizacji Somalii, w tym (lecz nie wyłącznie) czyny stanowiące 
zagrożenie dla somalijskiego przejściowego rządu federalnego. 

W sprawozdaniu z 18 lipca 2011 r., sporządzonym przez grupę monitorującą komitetu sankcji wobec Somalii/Erytrei 
(S/2011/433), Jim’ale określany jest jako jeden z czołowych biznesmenów i znaczących postaci zaangażowanych 
w prowadzony przez ugrupowanie Al Shabaab handel węglem drzewnym i cukrem oraz osoba ciesząca się uprzywile
jowanymi stosunkami z tym ugrupowaniem. 

Jim’ale określany jest jako jeden z głównych finansistów ugrupowania Al Shabaab; jest także jego ideologicznym 
zwolennikiem. Jim’ale udzielił kluczowego wsparcia finansowego i politycznego Hassanowi Dahirowi Aweysowi 
(„Aweys”), który został także umieszczony w wykazie przez komitet sankcji wobec Somalii/Erytrei. Były zastępca przy
wódcy Al Shabaab Emir Muktar Robow podobno nadal działał politycznie w tym ugrupowaniu w połowie roku 2011. 
Robow pozyskał Aweysa i Jim’ale do próby realizacji wspólnych celów i umocnienia ogólnej pozycji w związku 
z rozłamem w przywództwie Al Shabaab. 

Jesienią roku 2007 Jim’ale założył w Dżibuti spółkę pod nazwą Investors Group, będącą przykrywką dla działań 
ekstremistycznych. Krótkoterminowym celem tej spółki była destabilizacja Somalilandu przez finansowanie działań 
ekstremistycznych i zakupów broni. Spółka wspomagała przemyt broni strzeleckiej z Erytrei przez Dżibuti do regionu 
5 w Etiopii, gdzie transport odbierali ekstremiści. W połowie roku 2008 Jim’ale nadal prowadził Investors Group. 

Pod koniec września 2010 r. Jim’ale utworzył firmę ZAAD umożliwiającą dokonywanie przelewów za pośrednictwem 
telefonów komórkowych i zawarł umowę z ugrupowaniem Al Shabaab, by przelewy dokonywane były z większą 
anonimowością, co osiągnięto przez zniesienie wymogu okazywania dowodu tożsamości. 

Pod koniec 2009 r. Jim’ale dysponował także funduszem „hawala”; gromadził w nim podatek „zakat”, który dostarczany 
był ugrupowaniu Al Shabaab.
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