
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1285/2009 

af 22. december 2009 

om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive 
foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 501/2009 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 
27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger 
mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe 
terrorisme ( 1 ), særlig artikel 2, stk. 3, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Rådet vedtog den 15. juni 2009 forordning (EF) 
nr. 501/2009 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 2580/2001 ( 2 ), der fastlægger en 
ajourført liste over de personer, grupper og enheder, 
som forordningen finder anvendelse på. 

(2) Rådet har, hvor det var praktisk muligt, forelagt alle 
personer, grupper og enheder en begrundelse for, at de 
er opført på listen i forordning (EF) nr. 501/2009. En 
gruppe fik i oktober 2009 forelagt en ændret begrun
delse. 

(3) I en bekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende ( 3 ) gjorde Rådet de personer, grupper og enheder, 
der er opført på listen i forordning (EF) nr. 501/2009, 
opmærksom på, at det havde besluttet fortsat at lade dem 
være opført på listen. Rådet gjorde også de pågældende 
personer, grupper og enheder opmærksom på, at de 
kunne indgive anmodning om at få Rådets begrundelse 
for, at de var opført på denne liste, medmindre begrun
delsen allerede var blevet meddelt dem. Otte grupper fik i 
oktober 2009 ( 4 ) forelagt en ændret begrundelse. 

(4) Rådet har foretaget en fuldstændig gennemgang af listen 
over de personer, grupper og enheder, som forordning 
(EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på, jf. artikel 2, 
stk. 3, i den pågældende forordning. Det har i den 
forbindelse taget hensyn til de bemærkninger, som de 
berørte personer har indgivet til Rådet. 

(5) På baggrund af dom afsagt af Retten i Første Instans den 
30. september 2009 i sag T-341/07 er der en person, der 
ikke er opført på listen over de personer, grupper og 
enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder 
anvendelse på. 

(6) Rådet har også konkluderet, at oplysningerne vedrørende 
en gruppe på listen bør ændres. 

(7) Rådet har konkluderet, at med undtagelse af den person, 
der er omhandlet i betragtning 5, har de andre personer, 
grupper og enheder, der er opført på listen i bilaget til 
denne forordning, været involveret i terrorhandlinger 
som omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3, i Rådets fælles 
holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om 
anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse 
af terrorisme ( 5 ), at der er truffet en afgørelse for så vidt 
angår disse af en kompetent myndighed som omhandlet i 
artikel 1, stk. 4, i nævnte fælles holdning, og at de fortsat 
skal være omfattet af de specifikke restriktive foranstalt
ninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2580/2001. 

(8) Listen over de personer, grupper og enheder, som forord
ning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på, bør ajour
føres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. 2580/2001, erstattes af listen i bilaget til denne forordning. 

Artikel 2 

Forordning (EF) nr. 501/2009 ophæves. 

Artikel 3 

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009. 

På Rådets vegne 

A. CARLGREN 
Formand
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BILAG 

LISTE OVER PERSONER, GRUPPER OG ENHEDER, JF. ARTIKEL 1 

1. PERSONER 

1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), født 
den 1.2.1966 i Algier (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og »al–Hijra« 

2. ABOUD, Maisi (alias den schweiziske Abderrahmane), født den 17.10.1964 i Algier (Algeriet) – medlem af 
»al–Takfir« og »al–Hijra« 

3. AL–MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL–MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), født den 
26.6.1967 i Qatif–Bab al Shamal (Saudi–Arabien), saudiarabisk statsborger 

4. AL–NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi–Arabien), saudiarabisk statsborger 

5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi–Arabien), saudiarabisk statsborger 

6. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), født den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og 
»al–Hijra« 

7. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og 
»al–Hijra« 

8. ASLI, Rabah, født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og »al–Hijra« 

9. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født i 1960 i Libanon, 
libanesisk statsborger 

10. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam 
(Nederlandene) – medlem af »Hofstadgroep« 

11. DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), født den 1.2.1972 i Algeriet – medlem af »al–Takfir« og 
»al–Hijra« 

12. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), født den 1.6.1970 i Algeriet – medlem af »al–Takfir« og »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), født den 15.8.1982 i Midar (Marokko), pas nr. N829139 (Marokko) – medlem af »Hofstadgroep« 

14. EL–HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL–HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL–HOURI, Ali Saed Bin Ali), født den 
10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya (Saudi–Arabien), saudiarabisk statsborger 

15. FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10.9.1971 i Algier (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og »al–Hijra« 

16. IZZ–AL–DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA–ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i 
Libanon, libanesisk statsborger 

17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat 
Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pas nr. 488555 

18. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), født den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og 
»al–Hijra« 

19. NOUARA, Farid, født den 25.11.1973 i Algier (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og »al–Hijra« 

20. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), født den 11.9.1968 i Algier (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og »al–Hijra« 

21. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), født den 23.6.1963 i Algier (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og 
»al–Hijra« 

22. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), født den 14.6.1974 i Algier (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og »al–Hijra« 

23. SENOUCI, Sofiane, født den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og »al–Hijra« 

24. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), født den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) – medlem af »al–Takfir« og 
»al–Hijra« 

25. WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), født den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederlandene), 
pas nr. NE8146378 (Nederlandene) – medlem af »Hofstadgroep«
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2. GRUPPER OG ENHEDER 

1. »Abu Nidal Organisation« – »ANO«, (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias 
»Black September« (»Sorte September«), alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«) 

2. »Al–Aqsa Martyrs’ Brigade« (»Al Aqsa–Martyrernes Brigade«) 

3. »Al–Aqsa. e.V.« 

4. »Al–Takfir« og »al–Hijra« 

5. »Aum Shinrikyo« (alias »AUM«, alias »Aum Supreme Truth«, alias »Aleph«) 

6. »Babbar Khalsa« 

7. »Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People’s Army« – »NPA«, Filippinerne 

8. »Gama’a al–Islamiyya« (alias »Al–Gama’a al–Islamiyya«)(»Islamisk Gruppe« – »IG«) 

9. »İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« – »IBDA–C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«) 

10. »Hamas«, herunder »Hamas–Izz al–Din al–Qassem« 

11. »Hizbul Mujahideen« – »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. »Det Kurdiske Arbejderparti« – »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA–GEL«) 

18. »De Tamilske Tigre« – »LTTE« 

19. »Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«) 

20. »Palestine Liberation Front« (»Den Palæstinensiske Befrielsesfront«) – »PLF« 

21. »Palestinian Islamic Jihad« (»Palæstinensisk Islamisk Jihad«) – »PIJ« 

22. »Popular Front for the Liberation of Palestine« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse«) – »PFLP« 

23. »Popular Front for the Liberation of Palestine–General Command« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse–General
kommandoen«) (alias »PFLP–General Command«) 

24. »Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia« – »FARC« (»Colombias Væbnede Revolutionære Styrker«) 

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 Lysende Sti«) 

27. »Stichting Al Aqsa« (alias »Stichting Al Aqsa Nederland«, alias »Al Aqsa Nederland«) (»Al Aqsa–foreningen i 
Nederlandene«) 

28. »Teyrbazen Azadiya Kurdistan« – »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«) 

29. »Autodefensas Unidas de Colombia« – »AUC« (»De Forenede Selvforsvarsstyrker i Colombia«)

DA 23.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 346/41


