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RÅDETS BESLUT 2009/1004/GUSP
av den 22 december 2009
om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2,
3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att
bekämpa terrorism
i den mening som avses i artikel 1.4 i den gemensamma
ståndpunkten samt att de även i fortsättningen bör om
fattas av de särskilda restriktiva åtgärder som avses i den
gemensamma ståndpunkten.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 29, och
av följande skäl:
(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam stånd
punkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgär
der i syfte att bekämpa terrorism (1).

(2)

Den 15 juni 2009 antog rådet gemensam ståndpunkt
2009/468/Gusp om uppdatering av gemensam stånd
punkt 2001/931/Gusp (2).

(8)

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på
vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt
2001/931/Gusp är tillämpliga bör uppdateras i enlighet
med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(3)

(4)

(5)

I enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt
2001/931/Gusp är det nödvändigt att genomföra en full
ständig översyn av förteckningen över personer, grupper
och enheter på vilka gemensam ståndpunkt
2009/468/Gusp är tillämplig.
I detta beslut anges resultatet av den översyn som rådet
genomfört vad avser de personer, grupper och enheter på
vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt
2001/931/Gusp är tillämpliga.
Enligt förstainstansrättens dom av den 30 september
2009 i mål T-341/07 har en person inte förts upp på
förteckningen över personer, grupper och enheter på
vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt
2009/931/Gusp är tillämpliga.

(6)

Rådet har också konstaterat att uppgifterna om en grupp
som är uppförd på förteckningen bör ändras.

(7)

Rådet har konstaterat att med undantag för den person
som anges i skäl 5 har övriga personer, grupper och
enheter, på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam stånd
punkt 2009/931/Gusp är tillämpliga, varit delaktiga i
terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2
och 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp, att ett
beslut avseende dem har fattats av en behörig myndighet

(1) EGT L 344, 28.12.2001, s. 93.
(2) EUT L 151, 16.6.2009, s. 45.

Artikel 1
Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka
artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp
är tillämpliga återges i bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Gemensam ståndpunkt 2009/468/Gusp ska upphöra att gälla i
den mån den berör personer, grupper och enheter på vilka
artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp
är tillämpliga.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tid
ning.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2009.
På rådets vägnar
A. CARLGREN

Ordförande

23.12.2009
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1
1. PERSONER
1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), född
den 1.2.1966 i Alger (Algeriet), – medlem av ”al-Takfir” och ”al-Hijra”
2. ABOUD, Maisi (alias schweiziske Abderrahmane), född den 17.10.1964 i Alger (Algeriet), – medlem av ”al-Takfir”
och ”al-Hijra”
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), född
den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal (Saudiarabien), saudisk medborgare
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i Al Ihsa (Saudiarabien) saudisk medborgare
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare
6. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), född den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) –medlem av ”al-Takfir” och
”al-Hijra”
7. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och
”al-Hijra”
8. ASLI, Rabah född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och ”al-Hijra”
9. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, född 1960 i Libanon,
libanesisk medborgare
10. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född den 8.3.1978 i Amsterdam
(Nederländerna) – medlem i ”Hofstadgroep”
11. DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), född den 1.2.1972 i Algeriet – medlem av ”al-Takfir” och
”al-Hijra”
12. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), född den 1.6.1970 i Algeriet – medlem av ”al-Takfir” och ”al-Hijra”
13. EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias
Abu AL KA'E KA'E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED,
alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), född
den 15.8.1982 i Midar (Marocko), pass (Marocko) nr N829139 – medlem i ”Hofstadgroep”
14. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), född
den 10.7.1965, eller den 11.7.1965 in El Dibabiya (Saudiarabien), saudisk medborgare
15. FAHAS, Sofiane Yacine, född den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och ”al-Hijra”
16. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i
Libanon, libanesisk medborgare
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14.4.1965, eller den 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555
18. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), född den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och
”al-Hijra”
19. NOUARA, Farid, född den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och ”al-Hijra”
20. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), född den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och ”al-Hijra”
21. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), född den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och ”alHijra”
22. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), född den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och ”al-Hijra”
23. SENOUCI, Sofiane, född den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och ”al-Hijra”
24. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), född den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) – medlem av ”al-Takfir” och
”al-Hijra”
25. WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), född den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederländerna),
pass (Nederländerna) nr NE8146378 – medlem i ”Hofstadgroep”
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2. GRUPPER OCH ENHETER
1. ”Abu Nidal Organisation” – ”ANO”, (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias
”Black September” alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”)
2. ”Al-Aqsa-martyrbrigaden” (”Al-Aqsa Martyrs Brigade”)
3. ”Al-Aqsa e.V.”
4. ”Al-Takfir” och ”al-Hijra”
5. ”Aum Shinrikyo” (alias ”AUM”, alias ”Aum Supreme Truth”, alias ”Aleph”)
6. ”Babbar Khalsa”
7. ”Filippinernas kommunistparti”, inbegripet ”Nya folkarmén” (”New People’s Army”) – ”NPA”, Filippinerna
8. ”Gama'a al-Islamiyya”), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya) – ”Islamiska gruppen”, ”Islamic Group” ”IG”)
9. ”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”)
10. ”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassem”)
11. ”Hizb al-mujahidin” – ”HM”
12. ”Hofstadgroep”
13. ”Holy Land Foundation for Relief and Development”
14. ”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”
15. ”Kahane Chai” (alias ”Kach”)
16. ”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”
17. ”Kurdistan Workers′ Party” – ”PKK”, (alias ”KADEK”, alias ”KONGRA-GEL”)
18. ”Tamilska befrielsetigrarna” (”Liberation Tigers of Tamil Eelam” – ”LTTE”)
19. ”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”)
20. ”Palestine Liberation Front” – ”PLF”
21. ”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska Jihad”) – ”PIJ”
22. ”Popular Front for the Liberation of Palestine” – ”PFLP”
23. ”Popular Front for the Liberation of Palestine General Command”, (alias ”PFLP General Command”)
24. ”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”FARC” (”Colombias revolutionära beväpnade styrkor”)
25. ”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – ”DHKP/C”, (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”)
(”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”)
26. ”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”)
27. ”Stichting Al Aqsa” (alias ”Stichting Al Aqsa Nederland”, alias ”Al Aqsa Nederland”)
28. ”Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – ”TAK”, (alias ”Kurdistans frihetsfalkar”, alias ”Kurdistans frihetshökar”)
29. ”Autodefensas Unidas de Colombia” – ”AUC” (”Förenade självförsvarsstyrkorna i Colombia”)
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