
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2021/560 

z dnia 6 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wykonania decyzji 2010/231/WPZiB dotyczącej środków ograniczających wobec Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotyczącą środków ograniczających wobec 
Somalii i uchylającą wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB (1), w szczególności jej art. 7, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2) W dniu 26 lutego 2021 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ), powołany 
na podstawie rezolucji RB ONZ nr 751 (1992), zatwierdził dodanie trzech osób do wykazu osób i podmiotów obję
tych środkami ograniczającymi. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2010/231/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do decyzji 2010/231/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 kwietnia 2021 r.  

W imieniu Rady 
A.P. ZACARIAS 
Przewodniczący     

(1) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17.
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ZAŁĄCZNIK 

Wymienione poniżej osoby dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2010/231/WPZiB: 

I. Osoby 

„18. Abukar Ali Adan (alias: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar) 

Funkcja: Zastępca przywódcy ugrupowania Al-Shabaab (Asz-Szabab) 

Data urodzenia: a) 1972 r. b) 1971 r.; c) 1973 r. 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 26 lutego 2021 r. 

Dodatkowe informacje: 

Umieszczony w wykazie na podstawie pkt. 8 lit. a) rezolucji 1844 (2008) jako »osoba angażująca się w działania zagraża
jące pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii lub wspierająca takie działania, obejmujące czyny zagrażające poro
zumieniu z Dżibuti z dnia 18 sierpnia 2008 r. lub procesowi politycznemu, lub czyny zagrażające użyciem siły wobec tym
czasowych instytucji federalnych lub misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)«. Osoba ta jest również powiązana 
z podmiotami zależnymi od Al-Kaidy, z Al-Kaidą Półwyspu Arabskiego (AQAP – QDe.129) i z Al-Kaidą Islamskiego Magh
rebu (AQIM – Qde.014). 

19. Maalim Ayman (alias: a) Ma’alim Ayman; b) Mo’alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdia
ziz Dubow Ali) 

Funkcja: Założyciel i przywódca Jaysh Ayman (Dżajsz Ajman), jednostki ugrupowania Al-Shabaab (Asz-Szabab) prowa
dzącej ataki i operacje w Kenii i Somalii. 

Data urodzenia: a) 1973 r. b) 1983 r. 

Miejsce urodzenia: Kenia 

Adres: a) pogranicze Kenii i Somalii; b) Badamadow, Lower Juba Region, Somalia 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 26 lutego 2021 r. 

Dodatkowe informacje: 

Umieszczony w wykazie na podstawie pkt. 8 lit. a) rezolucji 1844 (2008) jako »osoba angażująca się w działania zagraża
jące pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii lub wspierająca takie działania, obejmujące czyny zagrażające poro
zumieniu z Dżibuti z dnia 18 sierpnia 2008 r. lub procesowi politycznemu, lub czyny zagrażające użyciem siły wobec tym
czasowych instytucji federalnych lub misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)«. Osoba ta pomagała 
w przygotowaniach do ataku na Camp Simba w okręgu Lamu w Kenii w dniu 5 stycznia 2020 r. 

20. Mahad Karate (alias: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Moha
med Warsame) 

Data urodzenia: Między 1957 a 1962 r. 

Miejsce urodzenia: Xararadheere, Somalia 

Adres: Somalia 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 26 lutego 2021 r. 

Dodatkowe informacje: 

Umieszczony w wykazie na podstawie pkt. 8 lit. a) rezolucji 1844 (2008) jako »osoba angażująca się w działania zagraża
jące pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii lub wspierająca takie działania, obejmujące czyny zagrażające poro
zumieniu z Dżibuti z dnia 18 sierpnia 2008 r. lub procesowi politycznemu, lub czyny zagrażające użyciem siły wobec tym
czasowych instytucji federalnych lub misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)«. Osoba ta odgrywała kluczową rolę 
w Amniyat, skrzydle ugrupowania Al-Shabaab (Asz-Szabab) odpowiedzialnym za niedawny atak na Garissa University Col
lege w Kenii, w wyniku którego zginęło niemal 150 osób. Amniyat jest skrzydłem wywiadowczym ugrupowania Al-Sha
baab (Asz-Szabab), odgrywającym kluczową rolę w przeprowadzaniu ataków samobójczych i dokonywaniu zabójstw 
w Somalii, Kenii i innych krajach tego regionu oraz zapewniającym logistykę i wsparcie dla działalności terrorystycznej 
ugrupowania Al-Shabaab (Asz-Szabab).”.   
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