
A BIZOTTSÁG 1053/2006/EK RENDELETE

(2006. július 11.)

a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony
végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló

1763/2004/EK tanácsi rendelet tizedik módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntető-
törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának
támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezeté-
séről szóló, 2004. október 11-i 1763/2004/EK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 10. cikke a) pontjára,

mivel:

(1) Az 1763/2004/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat
a személyeket, akiknek pénzeszközeit és gazdasági
erőforrásait az emített rendelet értelmében befagyasztják.

(2) A Bizottság jogosult arra, hogy – figyelembe véve a volt
Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék
(ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatá-

sára irányuló további intézkedésekről szóló, 2004.
október 11-i 2004/694/KKBP közös álláspont (2) végre-
hajtásáról szóló tanácsi határozatokat – módosítsa e
mellékletet. A 2006/484/KKBP tanácsi határozat végre-
hajtja ezt a közös álláspontot. Az 1763/2004/EK rendelet
I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1763/2004/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellék-
letében 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, 2006. július 11-én.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

HU2006.7.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/5

(1) HL L 315., 2004.10.14., 14. o. A legutóbb a 416/2006/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 72., 2006.3.11., 7. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 315., 2004.10.14., 52. o. A legutóbb a 2006/484/KKBP határ-
ozattal (lásd e Hivatalos Lap 25 oldalát) módosított közös álláspont.



MELLÉKLET

A következő személyt törölni kell az 1763/2004/EK rendelet I. mellékletéből:

Zelenovic, Dragan. Születési idő: 1961.2.12. Születési hely: Foca, Bosznia és Hercegovina. Állampolgársága: bosznia és
hercegovinai.

HUL 189/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.7.12.


