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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2157/2003,
annettu 10 päivänä joulukuuta 2003,
tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/
2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 25. kerran
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 4 päivänä joulukuuta 2003 muuttaa
luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen
sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen
koskee, minkä vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava
voimaan välittömästi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaidaverkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin
kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen
viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien
jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella
(EY) N:o 2049/2003 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen luetelmakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo
henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa
tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien
jäädyttäminen koskee.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen
liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Christopher PATTEN

Komission jäsen

(1) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.
(2) EUVL L 303, 21.11.2003, s. 20.
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LIITE
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:
Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat:
Saifi AMMARI (alias a) El Para (taistelijanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak
Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Syntymäaika: 1. tammikuuta 1968. Syntymäpaikka:
Kef Rih, Algeria. Kansallisuus: Algeria.
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