30.10.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 295/11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1935/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 2002
που τροποποιεί για έβδοµη φορά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου για την επιβολή
συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον
Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Στις 25 Οκτωβρίου 2002, η επιτροπή κυρώσεων αποφάσισε
να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, οµάδων και
οντοτήτων που αφορά η δέσµευση κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων και, συνεπώς, το παράρτηµα Ι πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Για να είναι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό αποτελεσµατικά, ο παρών κανονισµός πρέπει να τεθεί
σε ισχύ αµέσως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου, της 27ης
Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων
κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον
Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συµβουλίου, για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισµένων αγαθών
και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης
πτήσεων και την παράταση της δέσµευσης κεφαλαίων και άλλων
οικονοµικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιµπάν του Αφγανιστάν (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1893/2002 (2) και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθµεί τα πρόσωπα, τις οµάδες και τις οντότητες που αφορά
η βάσει του εν λόγω κανονισµού δέσµευση κεφαλαίων και
οικονοµικών πόρων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
Τα παρακάτω νοµικά πρόσωπα, οµάδες ή οντότητες προστίθενται στον κατάλογο µε τίτλο «Νοµικά πρόσωπα, οµάδες ή οντότητες»:
Jemaah Islamiya (γνωστό και ως Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
(2) ΕΕ L 286 της 24.10.2002, σ. 19.

