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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1139/2010
z dnia 7 grudnia 2010 r.
zmieniające po raz 141. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom
związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

Dlatego w świetle powyższego i w celu zapewnienia
spójności z decyzją Komitetu Sankcji działającego
w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz
uwzględniając zamrożenie funduszy i zasobów gospodar
czych na mocy rozporządzenia (WE) nr 881/2002,
decyzję o umieszczeniu w wykazie dotyczącą Abdrab
baha, Al-Faqiha i Nasufa zastępuje się nową decyzją
zgodną z art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
881/2002.

(5)

Ze względu na prewencyjny charakter i cele zamrożenia
funduszy i zasobów gospodarczych na mocy rozporzą
dzenia (WE) nr 881/2002 oraz konieczność ochrony
słusznych interesów podmiotów gospodarczych, które
polegały na decyzji wydanej w 2006 r., nowa decyzja
powinna zacząć obowiązywać od dnia 11 lutego 2006 r.

(6)

Abdrabbah, Al-Faqih i Nasuf mieli już możliwość przed
stawienia uwag dotyczących uzasadnień przekazanych im
zgodnie z art. 7a ust. 3 i art. 7c ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 881/2002. Komisja przekazała te uwagi Komi
tetowi Sankcji i jest w trakcie przeprowadzania przeglądu
swoich decyzji w sprawie nałożenia środków ogranicza
jących w stosunku do wyżej wymienionych osób,
którego dokonuje zgodnie z procedurą zawartą w art.
7b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2002. Wyniki
przeglądu zostaną przekazane Abdrabbahowi, Al-Faqi
howi oraz Nasufowi.

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 Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do
Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro
żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do
talibów w Afganistanie, (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit.
a) oraz art. 7a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002
zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których
fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu
zgodnie z tym rozporządzeniem. W drodze rozporzą
dzenia (WE) nr 246/2006 (2) do Załącznika I dodano
następujące nazwiska: Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir
Mohammed Al-Faqih oraz Tahir Nasuf. Nastąpiło to po
wydaniu decyzji przez Komitet Sankcji działający
w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustano
wiony w drodze rezolucji Rady Bezpieczeństwa
1267(1999) dotyczącej Al-Kaidy i talibów oraz osób
i podmiotów z nimi powiązanych w sprawie dodania
tych nazwisk do skonsolidowanego wykazu.

W dniu 29 września 2010 r. Sąd (3) uchylił rozporzą
dzenie (WE) nr 881/2002 w zakresie dotyczącym
Abdrabbaha, Al-Faqiha i Nasufa, stwierdzając, że naru
szone zostało prawo do obrony, prawo do kontroli
sądowej oraz prawo własności.

Komisja przekazała uzasadnienia Abdrabbahowi, Al-Faqi
howi oraz Nasufowi odpowiednio w dniach 22 września
2009 r., 7 sierpnia 2009 r. i 11 sierpnia 2009 r., po
rozpoczęciu wspomnianego powyżej postępowania sądo
wego. Uchybienie stwierdzone przez Sąd zostało
stosownie uwzględnione.

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
(2) Dz.U. L 40 z 11.2.2006, s. 13.
(3) Sprawy połączone T-135/06 do T-138/06.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 lutego 2006 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:
W tytule „Osoby fizyczne” potwierdza się następujące wpisy:
(a) Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia
Abdrabba). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Benghazi,
Libia. Obywatelstwo: brytyjskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.2.2006.
(b) Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim AlFaqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman
Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia:
15.12.1959 r. Miejsce urodzenia: Libia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.2.2006 r.
(c) Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa’qa e) Abu Salima El Libi f) Abu
Rida g) Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adres: Manchester, Zjednoczone Królestwo. Data
urodzenia: a) 4.11.1961 r., b) 11.4.1961 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer
paszportu: RP0178772 (numer paszportu libijskiego). Krajowy numer identyfikacyjny: PW548083D (brytyjski
numer ubezpieczenia społecznego). Dodatkowe informacje: według informacji ze stycznia 2009 r. stały pobyt
w Zjednoczonym Królestwie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.2.2006 r.
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