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II.
(Nezakonodavni akti)

UREDBE
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1562
оd 18. listopada 2018.
o 292. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera
ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh)
i Al-Qaidom
EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograni
čavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno
njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 1.,
budući da:
(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje
financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 15. listopada 2018. dodati jedan unos na popis
osoba, skupina i subjekata na koje bi se trebalo primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih
izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih ovom Uredbom, ona bi trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.
Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2018.
Za Komisiju,
u ime predsjednika,
Voditeljica Službe za instrumente vanjske politike

(1) SL L 139, 29.5.2002., str. 9.

L 261 I/2

HR

Službeni list Europske unije

18.10.2018.

PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 pod naslov „Fizičke osobe” dodaje se sljedeći unos:
„ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Datum rođenja: 18.1.1967. Mjesto rođenja: Welling, London, Ujedinjena
Kraljevina. Adresa: Zatvor Frankland, Ujedinjena Kraljevina. Državljanstvo: britansko. Broj putovnice: 516384722
(putovnica Ujedinjene Kraljevine koju je 6.5.2013. izdao Ured za putovnice u Glasgowu, istječe 6.6.2023.). Datum
uvrštenja na popis iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 15.10.2018.”

