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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 574/2009
af 30. juni 2009
om 108. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke
restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin
Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban
følge af oplysninger om hans tilknytning til Al-Quaida.
Sanktionskomitéen har fremlagt en redegørelse for årsa
gerne til denne beslutning.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af
27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive
foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknyt
ning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban,
og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om
forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afgha
nistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af inde
frysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for
Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en
liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge
forordningen er omfattet af indefrysningen af penge
midler og økonomiske ressourcer.
Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede
den 18. juni 2009 at ændre listen over de fysiske og
juridiske personer, grupper og enheder, over for hvem
indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer
skal gælde, ved at tilføje en fysisk person til listen som

(3)

Bilag I bør ændres tilsvarende.

(4)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstalt
ninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft
øjeblikkeligt.

(5)

Kommissionen vil meddele den pågældende fysiske
person, hvad der ligger til grund for denne forordning,
give ham mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil
og revidere denne forordning i lyset af bemærkningerne
og eventuelle yderligere oplysninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i
bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2009.
På Kommissionens vegne
Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser

(1) EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.
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BILAG
I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:
Følgende indsættes under overskriften »Fysiske personer«:
»Atilla Selek (alias Muaz). Adresse: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Tyskland. Fødselsdato: 28.2.1985. Fødested:
Ulm, Tyskland. Nationalitet: tysk. Pasnummer: 7020142921 (tysk pas udstedt Ulm, Tyskland, gyldigt indtil
3.12.2011). Nationalt personnummer: 702092811 (tysk identitetskort (Bundespersonalausweis), udstedt i Ulm,
Tyskland, gyldigt indtil 6.4.2010). Andre oplysninger: fængslet i Tyskland siden 20.11.2008 (i maj 2009). Den i
artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.6.2009.«
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