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VERORDENING (EG) Nr. 757/2005 VAN DE COMMISSIE
van 18 mei 2005
tot 46e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Osama
bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 467/2001 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

De Commissie Sancties van de VN-veiligheidsraad heeft
op 16 mei 2005 besloten de lijst te wijzigen van natuurlijke en rechtspersonen, groeperingen en entiteiten
waarop de bevriezing van de tegoeden en economische
middelen van toepassing zou moeten zijn. Bijlage I dient
derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(3)

Willen de maatregelen in deze verordening effectief zijn,
dan dient deze verordening met onmiddellijke ingang in
werking te treden,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen,
Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27
mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende
maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden
hebben met Osama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de
Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001
van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van
bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking
van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van
tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de
Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1,
eerste streepje,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden
personen, groepen en entiteiten opgesomd van welke de
tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 mei 2005.
Voor de Commissie
Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

(1) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 717/2005 (PB L 121 van 13.5.2005, blz. 62).
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BIJLAGE
Bijlage I van Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:
De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van „Natuurlijke personen”:
1) Joko Pitono (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Geboorteplaats: Petarukan village, Pemalang,
Central Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesië.
2) Abu Rusdan (ook bekend als a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin,
g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Geboortedatum: 16.8.1960. Geboorteplaats: Kudus, Central Java, Indonesië.
3) Zulkarnaen (ook bekend als a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris
Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Gebang village, Masaran,
Sragen, Central Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesië.
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