
A BIZOTTSÁG 1240/2008/EK RENDELETE

(2008. december 10.)

az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott
különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes szemé
lyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó
intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK tanácsi rende
letre (1) és különösen annak 11. cikke a) pontjára,

mivel:

(1) A 2005/560/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a
természetes és jogi személyeket, illetve szervezeteket,
akikre és amelyekre az említett rendelet értelmében a
pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása
vonatkozik.

(2) 2006. december 18-án és 2008. október 21-én az Egye
sült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizott

sága arról határozott, hogy módosítja azon személyek,
csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan
a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását
alkalmazni kell, azáltal, hogy kiegészíti a listán már
szereplő személyekre vonatkozó információkat. Az I.
mellékletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 560/2005/EK rendelet I. melléklete helyébe az e rendelet
mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 10-én.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

HUL 334/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.12.

(1) HL L 95., 2005.4.14., 1. o.



MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2., 4. és 7. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, illetve szervezetek jegyzéke

(1) Charles Blé Goudé (alias Gbapé Zadi). Címe: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Côte d’Ivoire, (b) Hotel Ivoire, Abidjan,
Cocody, Elefántcsontpart. Születési idő:1972.1.1. Születési helye: (a) Guibéroua (Gagnoa), Côte d'Ivoire, (b) Niagbra
hio/Guiberoua, Côte d'Ivoire, (c) Guiberoua, Côte d'Ivoire. Állampolgársága: Elefántcsontpart Útlevélszám: (a)
04LE66241 (Elefántcsontpart, kiállítva 2005. november 10-én, érvényes 2008. november 9-ig), (b) AE/088 DH 12
(diplomata útlevél Elefántcsontpart, kiállítva 2002. december 20-án, érvényes 2005. december 11-ig), (c) 98LC39292
(Elefántcsontpart, kiállítva 2000. november 24-én, érvényes 2003. november 23-ig). Útiokmány száma: C2310421
(Svájc, kiállítva 2005. november 15-én, érvényes 2005. december 31-ig).

Egyéb információ: (1) Cím (a) 2001-ben, cím (b) lásd a C2310421 sz. útiokmányban szereplő címet; (2) lehetséges
álnevek vagy címek: »Général« vagy »Génie de kpo«; (3) a COJEP vezetője (»Young Patriots«). Ismételten olyan
nyilatkozatokat tett, melyekben szította az Egyesült Nemzetek intézményei és személyzete, valamint külföldiek elleni
erőszakot; utcai milíciák által elkövetett erőszakos cselekmények vezetése és ezekben való részvétel, beleértve a
verekedést, a nemi erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket; az ENSZ, a nemzetközi munkacsoport
(IWG), a politikai ellenzék és a független sajtó megfélemlítése; a nemzetközi rádióállomások szabotálása; az IWG
tevékenységének, az ENSZ elefántcsontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erőknek, valamint az 1643
(2005) ENSZ BT-határozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása,

(2) Eugène N’goran Kouadio Djué. Születési idő: (a) 1966.1.1., (b) 1969.12.20. Állampolgársága: Elefántcsontpart Útle
vélszám: 04LE017521 (kiállítva 2005. február 10-én, érvényes 2008. február 10-ig).

Egyéb információ: Az »Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI) vezetője«. Ismételten
olyan nyilatkozatokat tett, melyekben szította az Egyesült Nemzetek intézményei és személyzete, valamint külföldiek
elleni erőszakot; utcai milíciák által elkövetett erőszakos cselekmények vezetése és az ezekben való részvétel, beleértve
a verekedést, a nemi erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket; az IWG tevékenységének, az ENSZ elefánt
csontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erők tevékenységének, valamint az 1643 (2005) ENSZ BT-hatá
rozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása,

(3) Martin Kouakou Fofié. Születési idő: 1968.1.1. Születési helye: Bohi, Elefántcsontpart. Állampolgársága: Elefántcsont
part Személyazonosító igazolvány száma: (a) 2096927 (Burkina Faso, kiállítva 2005. március 17-én), (b)
970860100249 (Elefántcsontpart, kiállítva 1997. augusztus 5-én, érvényes 2007. augusztus 5-ig).

Egyéb információ: (a) Burkina Faso állampolgársági igazolás: CNB N.076 (2003.2.17.), Apja neve: Yao Koffi Fofié,
Anyja neve: Ama Krouama Kossonou; (b) Új haderő szakaszvezető parancsnoka, Korhogo szektor. A parancsnoksága
alatt álló erők részt vettek gyermekkatonák toborzásában, erőszakos emberrablásokban, kényszermunkára kényszerí
tésben, nők szexuális zaklatásában, önkényes letartóztatásokban és bírósági eljárás nélküli kivégzésekben, amelyek
ellentétesek az emberi jogi egyezményekkel és a nemzetközi humanitárius joggal; az IWG tevékenységének, az ENSZ
elefántcsontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erők tevékenységének, valamint az 1643 (2005) ENSZ BT-
határozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása.”
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