
A BIZOTTSÁG 1216/2008/EK RENDELETE

(2008. december 5.)

a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet
módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Libériával szembeni további korlátozó intézkedé
sekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 11. cikke a) pontjára,

mivel:

(1) A 872/2004/EK rendelet I melléklete felsorolja azokat a
természetes és jogi személyeket, testületeket és szerveze
teket, amelyeknek tekintetében a rendelet értelmében a
pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat be kell
fagyasztani.

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának Szankció
bizottsága 2008. október 2-án, 24-én és november 10-én

úgy határozott, hogy módosítja azon személyek,
csoportok és jogalanyok listáját, amelyekre a pénzeszkö
zök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.
Az I. mellékletet tehát ennek megfelelően módosítani
kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 872/2004/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 5-én.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató
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(1) HL L 162., 2004.4.30., 32. o.



MELLÉKLET

A 872/2004/EK tanácsi rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1) Az alábbi természetes személyt a jegyzékből el kell hagyni:

„Charles R. Bright. Születési idő: 1948.8.29. Egyéb információk: korábbi pénzügyminiszter.”

(2) Az „Ali Kleilat. Születési idő: 1970.7.10. Születési hely: Beirut. Libanoni állampolgár.” bejegyzés helyébe a következő
szöveg lép:

„Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Születési ideje: 1970.7.10. Születési helye: Bejrút. Állam
polgársága: libanoni. Útlevélszáma: 0508734. Nemzeti nyilvántartási száma: 2016, Mazraa. Egyéb információk: Üzlet
ember, 2003-ban fegyverszállításban vett részt Charles Taylor számára. Jelenleg is kapcsolatban áll Charles Taylor volt
libériai elnökkel.”

(3) Az „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Születési idő: 1965.9.27. Libériai állampolgár. Egyéb információ:
a korábbi elnök, Charles Taylor elvált felesége. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet korábbi állandó libériai képvi
selője. A libériai kormány korábbi tagja” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Születési ideje: 1965.9.27. Állampolgársága: libériai. Egyéb
információk: a) Charles Taylor korábbi elnök elvált felesége, aki volt férjével jelenleg is kapcsolatot tart; b) A
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet korábbi állandó libériai képviselője; A libériai kormány korábbi magas rangú
tagja. c) Jelenleg az Egyesült Királyságban tartózkodik.”

(4) A „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Születési idő: a) 1947.9.1., b) 1948.1.28. Egyéb
információ: Libéria korábbi elnöke” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Születési ideje: a)
1947.9.1., b) 1948.1.28. Egyéb információk: a) Libéria korábbi elnöke, b) Jelenleg bíróság előtt áll Hágában.”

(5) Az „Ifjabb Charles »Chuckie« Taylor. Egyéb információ: a korábbi elnök, Charles Taylor fia” bejegyzés helyébe a
következő szöveg lép:

„Ifjabb Charles Taylor (alias a) Chuckie Taylor b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles
Taylor II). Egyéb információk: a) Charles Taylor korábbi líbiai elnök társa, tanácsadója és fia, aki apjával jelenleg is
kapcsolatot tart, b) Jelenleg bíróság előtt áll az Amerikai Egyesült Államokban.”
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