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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 667/2004,
2004 m. balandžio 7 d.
32-ą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias
ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu,
Alkaeda tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(2)

2004 m. kovo 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos
Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų,
grupių ir organizacijų, kurioms turėtų būti taikomas lėšų ir
ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas
turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas.

(3)

Siekiant, kad šiuo reglamentu numatytos priemonės būtų
veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems
su Osama bin Ladenu, Alkaeda tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų
prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių
uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 524/2004 (2), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal
šio reglamento priedą.

kadangi:
(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurioms pagal tą reglamentą
įšaldomos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 7 d.
Komisijos vardu
Christopher PATTEN

Komisijos narys

(1) OL L 139, 2002 5 29, p. 9.
(2) OL L 83, 2004 3 20, p. 36.
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PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:
Įrašas „Ansar al-Islam (taip pat žinoma kaip: pasišventę Islamui, Jund al-Islam, Islamo kareiviai, Kurdistano Islamo
rėmėjai, Islamo rėmėjai Kurdistane, Islamo pasekėjai Kurdistane, Kurdistano Talibanas); vieta: šiaurės rytų Irakas“ po
antrašte „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ pakeičiamas taip:
„Ansar al-Islam (taip pat žinoma kaip: a) pasišventę Islamui, b) Jund al-Islam, c) Islamo kareiviai, d) Kurdistano
Islamo rėmėjai, e) Islamo rėmėjai Kurdistane, f) Islamo pasekėjai Kurdistane, g) kurdų Talibanas, h) Dievo kareiviai,
i) Ansar al-Sunna armija, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna; vieta: šiaurės rytų Irakas.“
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