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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 242/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαρτίου 2013
για την 189η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή
συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το
δίκτυο της Αλ Κάιντα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβου
λίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιο
ριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που
συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

(2)

Η Λετονία ζήτησε να τροποποιηθούν τα στοιχεία τα σχετικά
με τις διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών της.

(4)

Κατά συνέπεια, τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 881/2002 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(3)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απα
ριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά
η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και
οικονομικών πόρων.
Στις 12 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβου
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αφαι
ρέσει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο προσώπων,
ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων
και οικονομικών πόρων, αφού εξέτασε τις αιτήσεις διαγρα
φής από τον κατάλογο που υπέβαλε το εν λόγω πρόσωπο
και τη λεπτομερή έκθεση του Διαμεσολαβητή η οποία
καταρτίσθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1904(2009) του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
(1) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του
παρόντος κανονισμού.
(2) Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
Η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται:
«Mamoun Darkazanli (άλλως α) Abu Ilyas, β) Abu Ilyas Al Suri, γ) Abu Luz, δ) Abu Al Loh, ε) Abu Ylias). Διεύθυνση:
Uhlenhorster Weg 34, Αμβούργο, 22085 Γερμανία. Ημερομηνία γέννησης: 4.8.1958. Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία.
Υπηκοότητα: α) συριακή, β) γερμανική. Αριθ. διαβατηρίου: 1310636262 (γερμανικό διαβατήριο το οποίο έληξε στις
29.10.2005). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 1312072688 (γερμανικό δελτίο ταυτότητας το οποίο έληξε στις
29.10.2005). Άλλες πληροφορίες: Όνομα πατρός: Mohammed Darkazanli. Όνομα μητρός: Nur Al-Huda Sheibani
Altgelbi. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
Τα στοιχεία της διεύθυνσης στον τίτλο «Λετονία» αντικαθίστανται από τα εξής:
«Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija
K.Valdemāra iela 3
Rīga LV-1395, Latvija
Τηλ.: (+371) 67 016 201
Φαξ: (+371) 67 828 121
mfa.cha@mfa.gov.lv
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Raiņa bulvāris 15
Rīga LV-1050, Latvija
Τηλ.: (+371) 67 044 430
Φαξ: (+371) 67 324 497
kd@kd.gov.lv»
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