
A BIZOTTSÁG 1314/2008/EK RENDELETE

(2008. december 19.)

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 102. 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
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) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága
2008. szeptember 26-án és december 2-án úgy hatá
rozott, hogy módosítja az azon személyekre, csoportokra
és szervezetekre vonatkozó felsorolást, amelyekre a pén
zeszközök és gazdasági források befagyasztása vonat
kozik, és két személyt elhagy a felsorolásból. Az I.
mellékletet 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

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése
utáni harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 19-én.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató
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(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.



MELLÉKLET

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

A „Természetes személyek” pontból el kell hagyni az alábbi bejegyzéseket:

(1) Mohamad Nasir ABAS (másképpen: a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman,
g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malajzia; születési idő: 1969. május 6., születési hely: Szingapúr; állampolgárság:
malajziai. útlevél száma: A 8239388; nemzeti azonosító száma: 690506-71-5515.

(2) Abdullkadir Hussein Mahamud (alias: Abdulkadir Hussein Mahamud). Születési ideje: a) 1966.10.12., b) 1966.11.11.
Születési helye: Szomália. Egyéb információ: Firenze, Olaszország.
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