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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 757/2005
ze dne 18. května 2005,
kterým se po čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních
omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin
Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 16. května
2005 rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů,
jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských
zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(3)

Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná,
musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května
2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření
namířených proti některým osobám a subjektům spojeným
s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů
a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů
afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první
odrážku uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam
osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení
prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného
nařízení.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění podle přílohy
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 18. května 2005.
Za Komisi
Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy

(1) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 717/2005 (Úř. věst. L 121, 13.5.2005,
s. 62).
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PŘÍLOHA
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
Položka „Fyzické osoby“ se doplňuje o následující záznamy:
1. Joko Pitono (také znám jako a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul
Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m)
Novarianto, n) Topel). Datum narození: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Místo narození: vesnice Petarukan, Pemalang,
Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: Indonésie.
2. Abu Rusdan (také znám jako a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g)
Thoriquidin, h) Toriquddin). Datum narození: 16.8.1960. Místo narození: Kudus, Střední Jáva, Indonésie.
3. Zulkarnaen (také znám jako a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris
Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Datum narození: 1963. Místo narození: vesnice Gebang, Masaran,
Sragen, Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: Indonésie.
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