
A BIZOTTSÁG 1956/2005/EK RENDELETE

(2005. november 29.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes
személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a
467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 58.

alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a
talibánokkal 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 tálibokat 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 második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet II. melléklete felsorolja azokat
az illetékes hatóságokat, melyekhez el kell küldeni a

rendelet által előírt intézkedésekkel kapcsolatos informá-
ciókat és kérelmeket.

(2) Németország kérte az illetékes hatóságainak címét feltün-
tető adatok módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 881/2002/EK rendelet II. melléklete az e rendelet mellékle-
tében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. november 29-én.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

HUL 314/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.30.

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1825/2005/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 294., 2005.11.10., 5. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

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

A „Németország” felirat alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„— pénzeszközökre vonatkozóan:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

— gazdasági forrásokra vonatkozóan:

— a 4. cikk (2) és (5) bekezdésével összhangban történő értesítések céljára:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Fax: (49-1888) 6 15-53 58
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— mentesítések a 2a. cikkel összhangban történő megadásának céljára:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Fax: (49-619) 69 08-8 00”
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