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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 350/2003,
25. veebruar 2003,
millega kolmeteistkümnendat korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega
kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu
suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(2)

24. veebruaril 2003 otsustas ÜRO sanktsioonide komitee
muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle
suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, mistõttu tuleks vastavalt muuta
I lisa.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus viivitamata jõustuma,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ)
nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni,
Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega
Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude
finantsallikate külmutamist, (1) mida on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 342/2003, (2) eriti selle artikli 7 lõike 1
esimest taanet,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on toodud nende isikute,
rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja
majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva
määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 25. veebruar 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Christopher PATTEN

(1) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.
(2) ELT L 49, 22.2.2003, lk 13.
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Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.
Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” alla lisatakse järgmine kanne:
Ansar al-Islam (teiste nimedega Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam, Kurdistan Supporters of Islam,
Supporters of Islam in Kurdistan, Followers of Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban); asukoht: Kirde-Iraak.
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