
A BIZOTTSÁG 2034/2004/EK RENDELETE

(2004. november 26.)

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 40.

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) 2004. november 22-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy
módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek
listáját, melyekre vonatkozóan a pénzügyi alapok és
gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I.
mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3) E rendelet intézkedései hatékonyságának biztosítása érde-
kében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. november 26-án.

a Bizottság részéről
Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja

HU2004.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 353/11

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1840/2004/EK rende-
lettel (HL L 322., 2004.10.23., 5. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

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

A „természetes személyek” pontban szereplő „Lionel DUMONT (alias a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE).
Születési hely: Roubaix (Franciaország). Születési idő: 1971. január 21.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Lionel DUMONT (alias a) Jacques BROUGERE, b) BILAL, c) HAMZA). Cím: olaszországi változó cím. Születési hely:
Roubaix (Franciaország). Születési idő: a) 1971. január 21., b) 1975. január 29.”.

HUL 353/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.27.


