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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1834,
9. oktoober 2017,
millega muudetakse 279. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad
eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud
organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1
punkti a ja artikli 7a lõiget 5,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised
vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

4. oktoobril 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta üht kannet nende isikute,
rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside
külmutamist. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 9. oktoober 2017
Komisjoni nimel
presidendi eest
välispoliitika vahendite talituse juhataja

(1) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.
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LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas pealkirja „Füüsilised isikud“ all olevas kandes asendatakse isikuandmed järgmiselt:
„Isnilon Totoni Hapilon (teiste nimedega a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan
Isnilon). Sünniaeg: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Sünnikoht: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus:
Filipiinide.“
asendatakse järgmisega:
„Isnilon Totoni Hapilon (teiste nimedega a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan
Isnilon). Sünniaeg: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Sünnikoht: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus:
Filipiinide. Aadress: a) Basilan, Filipiinid (eelmine asukoht kuni 2016. aastani), b) Lanao del Sur, Filipiinid (asukoht
alates 2016. aastast). Muu teave: välised tundemärgid: silmade värv: pruun; juuksevärv: pruun; pikkus: 5 jalga 6 tolli
– 168 cm; kaal: 120 naela – 54 kg; kehaehitus: kõhn; nahavärv: hele; sünnimärgid näol. Artikli 7d lõike 2 punktis i
osutatud kuupäev: 6.12.2005.“

