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Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1562 z dne 18. oktobra 2018 o dvestodvaindevetdeseti
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe
in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida ..............................................

1

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno
obdobje.
Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.
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UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1562
z dne 18. oktobra 2018
o dvestodvaindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih
ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida
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 organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in
gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 15. oktobra 2018 sklenil dodati en vnos na seznam
oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES)
št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

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 na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. oktobra 2018
Za Komisijo
V imenu predsednika
Vodja službe za instrumente zunanje politike

(1) UL L 139, 29.5.2002, str. 9.
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PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se pod naslov „Fizične osebe“ doda naslednji vnos:
„ANJEM CHOUDARY (tudi Abu Luqman). Datum rojstva: 18.1.1967. Kraj rojstva: Welling, London, Združeno
kraljestvo. Naslov: zapor Frankland, Združeno kraljestvo. Državljanstvo: britansko. Št. potnega lista: 516384722
(potni list Združenega kraljestva, ki ga je izdal urad za potne listine v Glasgowu 6.5.2013 in preneha veljati
6.6.2023). Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 15.10.2018.“
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