
A BIZOTTSÁG 2100/2005/EK RENDELETE

(2005. december 20.)

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 60.

alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a
tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szerveze-
tekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezeté-
séről, 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
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 felsorolja azokat a
személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a
rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági
források befagyasztása vonatkozik.

(2) 2005. december 15-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 az e rendelet mellékle-
tében megállapítottak szerint 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, 2005. december 20-án.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

HUL 335/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.21.

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 2018/2005/EK bizottsági
rendelettel (HL L 324., 2005.12.10., 21. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Természetes személyek” pontja a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sajid Mohammed Badat (alias a) Abu Issa; b) Saajid Badat; c) Sajid Badat; d) Muhammed Badat; e) Sajid Muhammad
Badat; f) Saajid Mohammad Badet; g) Muhammed Badet; h) Sajid Muhammad Badet). Születési ideje: a) 1979.3.28.; b)
1976.3.8. Születési helye: Gloucester, Egyesült Királyság. Útlevelének száma: a) egyesült királyságbeli útlevél: 703114075;
b) egyesült királyságbeli útlevél: 026725401. Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben.
Korábbi lakhelye: Gloucester, Egyesült Királyság.
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