
A BIZOTTSÁG 933/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 3.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel
szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi

rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a
fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatáro-
zott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló
1183/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9.
cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) Az 1183/2005/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat
a természetes és jogi személyeket, csoportokat és szerve-
zeteket, akikre és amelyekre az említett rendelet értel-
mében a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befa-
gyasztása vonatkozik.

(2) 2007. július 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának Szankcióbizottsága módosította azt a listát,
amely azokat a természetes és jogi személyeket, csopor-
tokat és szervezeteket tünteti fel, akik és amelyek vonat-
kozásában a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat
be kell fagyasztani. Az I. mellékletet ezért ennek megfe-
lelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1183/2005/EK rendelet I. melléklete az ennek a rendeletnek
a mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napját követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

HU2007.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 204/5

(1) HL L 193., 2005.7.23., 1. o. A legutóbb a 400/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 98., 2007.4.13., 98. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Az 1183/2005/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Születési ideje: a) 1961.4.6., b) 1961.6.4. Születési helye: Mugambazi, Kigali,
Ruanda. Egyéb információ: székhelye Németországban van.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Születési ideje: a) 1961.4.6., b) 1961.6.4. Születési helye: Mugambazi, Kigali,
Ruanda. Egyéb információ: a) ruandai útlevél lejárt 2004. szeptember 10-én; b) lakóhelye Neuffen, Németország.”

HUL 204/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.8.4.


