
A BIZOTTSÁG 1087/2005/EK RENDELETE

(2005. július 8.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK
tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok
egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11.
cikke b) pontjára,

mivel:

(1) Az 1210/2003/EK rendelet IV. melléklete felsorolást
nyújt a korábbi elnök, Szaddam Husszein rezsimjével
kapcsolatban álló természetes és jogi személyekről, intéz-
ményekről, illetve szervezetekről, amelyekre annak a
rendeletnek az értelmében a pénzkészletek és gazdasági
források befagyasztása vonatkozik.

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós
bizottsága 2005. június 22-én úgy határozott, hogy
módosítja azt a jegyzéket, amely Szaddam Husszeint és
a korábbi iraki rendszer egyéb vezető tisztségviselőit,

azok közvetlen családtagjait és az ő, illetve a ő nevükben
vagy utasításukra eljáró személyek tulajdonában vagy
irányítása alatt álló szervezeteket tartalmazza, akikre/ame-
lyekre a pénzkészletek és gazdasági források befagyasz-
tását alkalmazni kell. A IV. mellékletet ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának
biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul
hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1210/2003/EK rendelet IV. melléklete az e rendelet mellék-
letében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése
napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. július 8-án.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolati főigazgató

HUL 177/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.9.

(1) HL L 169., 2003.7.8., 6. o. A legutóbb az 1566/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 285., 2004.9.4., 6. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Az 1210/2003/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

A melléklet az alábbi természetes személlyel egészül ki:

„Muhammad Yunis Ahmad (alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad
Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Címek: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syria,
b) Damascus, Syria, c) Mosul, Iraq, d) Wadi Al-Hawi, Iraq, e) Dubai, United Arab Emirates, f) Al-Hasaka, Syria.
Születési ideje: 1949. Születési helye: Al-Mowall, Mosul, Irak. Állampolgársága: iraki.”

HU2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/33


