
A BIZOTTSÁG 1109/2008/EK RENDELETE

(2008. november 6.)

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

szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 100. 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 tálibokat illető pénzkészletek és
egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2002. majus
27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet (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. október 10-én 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, és a listát

három személlyel egészítette ki e személyeknek az
Al-Qaidával való kapcsolatáról szóló információkra tekin
tettel.

(3) Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának
biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul
hatályba kell lépnie.

(5) A Bizottság tájékoztatni fogja az érintett személyeket az e
rendelet alapjául szolgáló tényekről, lehetőséget nyújt
számukra, hogy ezekre észrevételeket tegyenek, valamint
az észrevételek és a rendelkezésre álló lehetséges további
információk ismeretében felülvizsgálja e rendeletet,

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
napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. november 6-án.

a Bizottság részéről
Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja

HU2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/23

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.



MELLÉKLET

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

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

(1) Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (más néven: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed
Mahmood Abdul Khaled). Születési ideje: 1984.3.2. Születési helye: Bahrein. Útlevélszáma: 1632207 (Bahrein). Egyéb
információk: a) Eljárt az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group képviseletében, illetve pénzügyi, anyagi és
logisztikai támogatást nyújtott az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group számára, ideértve a robbanóa
nyagokban, számítógépekben, GPS-készülékekben és katonai felszerelésekben használt elektromos alkatrészek bizto
sítását. b) Az Al-Qaida Dél-Ázsiában kiképezte a kézifegyverek és robbanóanyagok használatára, valamint az Al-Qaida
oldalán harcolt Afganisztánban. c) 2007 januárjában az Egyesült Arab Emirátusokban letartóztatták annak vádjával,
hogy az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group tagja. d) A 2007 végén az Egyesült Arab Emirátusokban történt
elítélését követően büntetése fennmaradó részének letöltésére 2008 elején átszállították Bahreinbe.

(2) Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (más néven: a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman
Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad
Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Születési ideje: 1968.1.15. Születési helye: Muharraq, Bahrein.
Állampolgárság: bahreini. Egyéb információ: a) az Al-Qaida bahreini székhelyű pénzügyi szakértője és segítője. b)
2008 januárjában a bahreini legfelsőbb büntetőbíróság elítélte a terrorizmus finanszírozásáért, terroristakiképzésben
való részvételért, más személyek külföldi terroristakiképzésben való részvételét célzó utazásának lehetővé tételéért,
valamint terrorszervezetben való részvételért. A bírósági ítéletet követően és büntetésének letöltése után szabadlábra
helyezték. c) Tartózkodási helye: Bahrein (2008. május).

(3) Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (más néven a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c)
Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Születési ideje: 1965.1.1. Állampolgárság: katari.
Útlevélszáma: 00685868 (Katar). Személyazonosító igazolvány száma: 26563400140 (Katar). Egyéb információk: a)
A terroristák katari székhelyű pénzügyi szakértője és segítője, aki pénzügyi támogatást nyújtott az Al-Qaida felsőve
zetésének, illetve képviseletükben eljárt, ideértve az újoncok átszállítását a dél-ázsiai Al-Qaida kiképzőtáborokba. b)
2008 januárjában távollétében a bahreini legfelsőbb büntetőbíróság elítélte a terrorizmus finanszírozásáért, terrorista
kiképzésben való részvételért, más személyek külföldi terroristakiképzésben való részvételét célzó utazásának lehetővé
tételéért, valamint terrorszervezetben való részvételért. c) 2008 márciusában Katarban letartóztatták. Büntetését
Katarban tölti (2008. június).
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