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A TANÁCS 187/2005/EK RENDELETE
(2005. február 2.)
az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes
személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a
467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet
43. alkalommal történő módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(2)

2005. január 28-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy
módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek
listáját, melyekre vonatkozóan a pénzügyi alapok és
gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I.
mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

E rendelet intézkedései hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a
Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és
egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK
tanácsi rendelet (1) hatályon kívül helyezéséről szóló
881/2002/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 7. cikke
(1) bekezdésének első francia bekezdésére,

1. cikk
A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

mivel:
(1)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a
személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a
rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági
források befagyasztása vonatkozik.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2005. február 2-án.
a Bizottság részéről
Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 14/2005/EK rendelettel
módosított rendelet (HL L 5., 2005.1.7., 10. o.)
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MELLÉKLET
A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:
— A „természetes személyek” pont a következő új bejegyzéssel egészül ki:
„Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Születési idő: a) 1976, b) 1974 körül. Születési hely: Damaszkusz
külterülete, Szíria. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma: a) 3936712, b) 11012.”
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