
A BIZOTTSÁG 1237/2004/EK RENDELETE

(2004. július 5.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes szemé-
lyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a
467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 36.

alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel , az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a
Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szerve-
zetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések beveze-
téséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisz-
tánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerő-
sítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb
pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i
881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7.
cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolást nyújt
azokról a személyekről, csoportokról és szervezetekről,
amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és
gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós
bizottsága 2004. június 28. úgy határozott, hogy módo-
sítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját,
amelyekre a pénzkészletek és gazdasági források befa-
gyasztása vonatkozik. Az I. mellékletet ennek megfe-
lelően módosítani kell.

(3) Az ezen rendeletben meghatározott intézkedések haté-
konyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal
hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete ezen rendelet mellékle-
tének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihir-
detésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 5-én.

a Bizottság részéről
Christopher PATTEN

a Bizottság tagja

HU2004.7.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 235/5

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a(z) 984/2004/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 180., 2004.5.15., 24. o) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „jogi személyek, csoportok és szervezetek” pont a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Jótékonysági Alapítvány (más néven (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-
Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn és Al Masjid Al Aqsa Jótékonysági Alapítvány). Székhely: Hasiba
Brankovica 2A, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina.

HUL 235/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.7.6.


