L 195/18

SL

Uradni list Evropske unije

18.7.2013

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 682/2013
z dne 17. julija 2013
o stošestindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih
za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida
seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja
zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja
2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in
subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida, (1) zlasti člena 7(1)(a) in
člena 7a(5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe,
skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev
in gospodarskih virov iz navedene uredbe.
Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov
je 10. julija 2013 sklenil črtati eno fizično osebo s

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba
ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2013
Za Komisijo
V imenu predsednika
Vodja službe za instrumente zunanje politike
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PRILOGA
Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:
pod naslovom „Fizične osebe“ se črta naslednji vnos:
„Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani (tudi (a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, (b) Nayef Bin Muhammad al- Qahtani,
(c) Nayif Muhammad al-Qahtani, (d) Nayf Mohammed al-Qahtani, (e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, (f)
Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, (g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, (h) Mohammed Naif al-Khatani, (i)
Nayef bin Mohamed al-Khatany, (j) Al-Qahtani Abohemem, (k) Abi Hamam, (l) Abu-Hamam, (m) Abu-Humam, (n)
Abu-Hammam, (o) Abu Hammam al-Qahtani). Naslov: Jemen. Datum rojstva: 25.3.1988. Kraj rojstva: Saudova
Arabija. Državljanstvo: savdsko. Št. potnega lista: G449745 (potni list Saudove Arabije, datum izdaje: 30. maj
2006; pretek veljavnosti: 6. april 2011 Druge informacije: Povezan z Al-Kaido na Arabskem polotoku in njenim
vodjo Nasir ’abd-al-Karim ’Abdullah Al-Wahishi. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.5.2010.“
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