
A BIZOTTSÁG 220/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes
személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről

szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 93. 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 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 pénzeszközök és gazdasági
források befagyasztása vonatkozik.

(2) 2008. február 1-jén az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy
módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek
listáját, melyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazda-
sági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I. mellék-
letet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékle-
tében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének
napját követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. március 11-én.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató
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(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 198/2008/EK bizottsági
rendelettel (HL L 59., 2008.3.4., 10. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

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

(1) A „Természetes személyek” pontban a „Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed
Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a Hadzs és a vallási ügyek minisztere, b) a
tálib rezsim oktatásügyi minisztere. Születési idő: 1958 és 1963 között. Születési hely: Faryab tartomány, Afganisztán.
Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálib mozgalom Faryab tartományért (Afganisztán) felelős
tagja” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias).
Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsimben a Hadzs és a vallási ügyek minisztere, b) a tálib rezsim
oktatásügyi minisztere. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Faryab tartomány, Afganisztán. Állam-
polgársága: afgán. Egyéb információk: a) 2007 májusától a tálib mozgalom Faryab tartományért (Afganisztán) felelős
tagja, b) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik.”

(2) A „Természetes személyek” pontban az „Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi).
Címe: Ajdabiya. Születési ideje: 1963. Egyéb információ: felesége Aliya al Adnan (szíriai állampolgár)” bejegyzés
helyébe a következő szöveg lép:

„Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Címe: Ajdabiya, Líbia. Születési ideje:
1963. Egyéb információk: a) felesége Aliya al Adnan (szíriai állampolgár), b) 2001-ben letartóztatták.”

(3) A „Természetes személyek” pontban az „Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Állampolgársága: a) algériai, b)
palesztin; Címe: Peshawar, Pakisztán. Egyéb információ: a) összeköttetésben áll az afgán támogatási bizottsággal (ASC),
b) az Al-Qaida tevékenységét elősegítő személy és kommunikációs szakértő” bejegyzés helyébe a következő szöveg
lép:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Állampolgársága: a) algériai, b) palesztin. Címe: Peshawar, Pakisztán. Egyéb
információk: a) összeköttetésben áll az afgán támogatási bizottsággal (ASC), b) az Al-Qaida tevékenységét elősegítő
személy és kommunikációs szakértő, c) 2003 áprilisában letartóztatták.”

(4) A „Természetes személyek” pontban a „Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani).
Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: 1942 körül. Születési helye: Khost
tartomány, Zadran körzet, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) aktív tálib vezető; b) állítólagos
tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék; c) értesülések szerint 2007 júniusában meghalt” bejegyzés
helyébe a következő szöveg lép:

„Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib
rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: 1942 körül. Születési helye: Khost tartomány, Zadran körzet, Afganisztán.
Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani apja; b) aktív tálib vezető; c) feltéte-
lezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék; d) értesülések szerint 2007 júniusában meghalt.”

(5) A „Természetes személyek” pontban a „Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman
Madani; c) Madani Saheb). Rangja: maulavi. Tisztsége: Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt.
Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: Taliqan, Takhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb
információ: a) 2007 májusától Takhar tartományban (Afganisztán) a tálib katonai ügyekért felel; b) Nangahar tarto-
mányért felelős” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman Madani; c) Madani Saheb). Egyházi
titulusa: maulavi. Tisztsége: Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1960
körül. Születési helye: Taliqan, Takhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) kábító-
szer-kereskedelemmel foglalkozik; b) 2007 májusától Takhar tartományban (Afganisztán) a tálib mozgalom katonai
ügyekért felelős tagja; c) Nangahar tartományért felelős.”
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(6) A „Természetes személyek” pontban az „Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi
Saheb). Rangja: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim oktatásügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968
körül. Születési helye: Darzab körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: 2007
májusától a tálib mozgalom Észak-Afganisztánért felelős tagja” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb). Egyházi titulusa: a) mullah, b)
maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim oktatásügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Darzab
körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) 2007 májusától a tálib
mozgalom Észak-Afganisztánért felelős tagja; b) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik.”

(7) A „Természetes személyek” pontban az „Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad
Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Egyházi titulusa: a)
maulavi, b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim polgári repülési és közlekedési minisztere. Születési idő: valószínűleg
1960. Születési hely: a) Kandahár, Afganisztán, b) Kalanko Joftian, Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán.
Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) Afganisztánba hazatelepítették 2006 szeptemberében, b) a tálibán vezetés
tagja, c) 2007 májusától az afganisztáni Khost, Paktia és Paktika tartományokban aktív; 2007 májusától Kandahár
tálib »kormányzója«” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar
Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Egyházi titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: a tálib
rezsim polgári repülési és közlekedési minisztere. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: a) Kandahár, Afga-
nisztán, b) Kalanko Joftian, Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk:
a) 2006 szeptemberében hazatelepítették Afganisztánba, b) a tálib vezetés tagja, c) kábítószer-kereskedelemmel
foglalkozik, d) 2007 májusától az afganisztáni Khost, Paktia és Paktika tartományokban aktív; 2007 májusától
Kandahár tálib kormányzója.”

(8) A „Természetes személyek” pontban a „Yazid Sufaat (álnéven: a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor,
Malajzia. Születési idő: 1964. január 20. Születési hely: Johor, Malajzia. Állampolgárság: malajziai. Útlevélszám: A
10472263. Nemzeti személyazonosító szám: 640120-01-5529” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Yazid Sufaat (alias: a) Joe, b) Abu Zufar). Címe: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési ideje: 1964.1.20.
Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10472263. Nemzeti személyazonosító
száma: 640120-01-5529. Egyéb információ: 2007. júniusi értesülés szerint 2001 decembere óta fogva tartják.”
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