
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 933/2012 

z dnia 11 października 2012 r. 

zmieniające po raz 180. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 

związanym z siecią Al-Kaida 

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 siecią Al-Kaida ( 1 ), w szczególności 
jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5, 

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 
na mocy tego rozporządzenia. 

(2) Dnia 5 października 2012 r. Komitet Sankcji Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
podjął decyzję o wykreśleniu nazwiska jednej osoby 
fizycznej z wykazu osób, grup i podmiotów, w odnie
sieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy 
i zasobów gospodarczych, po rozpatrzeniu złożonych 

przez tę osobę wniosków o skreślenie jej nazwiska z tego 
wykazu oraz szczegółowego sprawozdania Rzecznika 
Praw Obywatelskich ustanowionego zgodnie z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1904(2009). Ponadto dnia 3 
października Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o zmianie 
jednego wpisu w wykazie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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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” wykreśla się następujący wpis: 

„Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Adres: Farsi 
Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Dżedda 21411, 
Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 23.2.1955 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer 
paszportu: a) B 751550, b) E 976177 (paszport wydany dnia 6.3.2004 r., stracił ważność dnia 11.1.2009 r.). Data 
wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.” 

(2) Wpis „Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias a) AQAP, b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, c) 
Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida e) Al-Kaida w południowej 
części Półwyspu Arabskiego, f) Al-Kaida w Jemenie, g) AQY). Dodatkowe informacje: Lokalizacja: Jemen lub Arabia 
Saudyjska. Powstała w styczniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.” 
w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie: 

„Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias a) AQAP, b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, c) Tanzim 
Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida e) Al-Kaida w południowej części 
Półwyspu Arabskiego, f) Ansar al-Shari’a, g) AAS, h) Al-Kaida w Jemenie, i) AQY). Dodatkowe informacje: Lokalizacja: 
Jemen lub Arabia Saudyjska. Ansar al-Shari’a została utworzona na początku 2011 r. przez AQAP. Data wyznaczenia, 
o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.”
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