
A BIZOTTSÁG 1025/2007/EK RENDELETE

(2007. szeptember 3.)

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

rendelet 85. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a
Tálibánnal 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 Tálibánt 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 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) 2007. augusztus 27-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy
módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek
listáját, melyekre vonatkozóan a pénzkészletek és gazda-
sági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I. mellék-
letet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Az e rendeletben foglalt intézkedések hatékonyságának
biztosítása érdekében e 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 közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 3-án.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

HUL 231/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.9.4.

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 996/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 224., 2007.8.29., 3. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

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

A „Természetes személyek” pont a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud) Címe: Zayane körzet, Meftah városa, Blida vilajet, Algéria.
Születési ideje: 1970.4.20. Születési helye: Meftah, Blida vilajet, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a)
az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja, b) Tizi-Ouzou bírósága 2005.1.15-én ellene letartóztatási
parancsot adott ki és 2007.3.21-én távollétében életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, c) apja teljes neve: Rabah
Droukdel, d) anyja teljes neve: Z’hour Zdigha.”
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