
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1104/2014 

z dnia 20 października 2014 r. 

w sprawie wykonania art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone 
szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów 

lub organów w związku z sytuacją w Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne 
środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją 
w Somalii (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 356/2010. 

(2)  W dniach 23 i 24 września 2014 r. komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ utworzony na mocy rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 751 (1992) i nr 1907 (2009) zatwierdził dodanie dwóch osób do wykazu osób fizycz
nych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi. 

(3)  Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadza się zmiany przedstawione w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 października 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

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



ZAŁĄCZNIK 

I.  Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010 dodaje się wpisy w brzmieniu: 

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 I 8 

I.  Osoby 

14.  Maalim Salman (znany również jako: a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim 
Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman) 

Data urodzenia: około 1979 r. Miejsce urodzenia: Nairobi, Kenia. Miejsce pobytu: Somalia. Data umieszczenia w 
wykazie ONZ: 23 września 2014 r. 

Maalim Salman został wybrany przez przywódcę ugrupowania Asz-Szabab, Ahmeda Abdi aw-Mohameda, znanego 
również jako Godane, na dowódcę afrykańskich zagranicznych bojowników w ugrupowaniu Asz-Szabab. Szkolił 
obcych obywateli, którzy chcieli przyłączyć się do ugrupowania Asz-Szabab jako afrykańscy zagraniczni bojownicy, 
i był zaangażowany w operacje w Afryce skierowane przeciwko turystom, miejscom rozrywki i kościołom. 

Mimo że koncentrował się przede wszystkim na operacjach poza Somalią, Salman mieszka podobno w Somalii i 
szkoli zagranicznych bojowników w tym kraju przed ich wysłaniem do innych miejsc. Niektórzy z zagranicznych 
bojowników ugrupowania Asz-Szabab obecni są również w Somalii. Salman wysłał na przykład zagranicznych 
bojowników ugrupowania Asz-Szabab do południowej Somalii w odpowiedzi na ofensywę misji Unii Afrykańskiej 
w Somalii (AMISOM). 

Prócz innych ataków terrorystycznych ugrupowanie Asz-Szabab było odpowiedzialne za atak na centrum handlowe 
Westgate w Nairobi w Kenii we wrześniu 2013 r., w którym zginęło przynajmniej 67 osób. Ostatnio ugrupowanie 
Asz-Szabab przyznało się do dokonanego 31 sierpnia 2014 r. ataku na więzienie Krajowej Agencji Wywiadu i 
Bezpieczeństwa w Mogadiszu, w którym zabito trzech pracowników ochrony i dwie osoby cywilne, a 15 innych 
osób raniono. 

15.  Ahmed Diriye (znany również jako: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh 
Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye) 

Data urodzenia: około 1972 r. Miejsce urodzenia: Somalia. Miejsce pobytu: Somalia. Data umieszczenia w wykazie 
ONZ: 24 września 2014 r. 

Ahmed Diriye został mianowany nowym dowódcą (emirem) ugrupowania Asz-Szabab po śmierci poprzedniego 
przywódcy, Ahmeda Abdi aw-Mohameda, który został umieszczony w wykazie przez komitet Rady Bezpieczeństwa 
ustanowiony na mocy rezolucji nr 751 (1992) i rezolucji nr 1907 (2009). Informację tę podał 6 września 2014 r. 
rzecznik ugrupowania Asz-Szabab, szejk Ali Dheere, w formie oficjalnego oświadczenia. Diriye jest ważnym człon
kiem ugrupowania Asz-Szabab, a jako emir odpowiada za operacje ugrupowania. Będzie bezpośrednio odpowie
dzialny za działania ugrupowania Asz-Szabab, które będą nadal zagrażać pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności w 
Somalii. Diriye przybrał od tego momentu arabskie nazwisko szejk Ahmed Umar Abu Ubaidah.  
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