
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 301/2005

z dnia 23 lutego 2005 r.

zmieniające po raz czterdziesty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające
niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom
związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady

(WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia
27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom
i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-
Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
467/2001 zakazujące wywozu pewnych towarów i usług do
Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające
zamrożenie funduszy i innych środków finansowych
w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności
jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002
zawiera listę osób, grup i podmiotów, w stosunku do
których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniu 17 lutego 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady
Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób,
grup i podmiotów, względem których należy stosować
zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy
zatem odpowiednio zmienić załącznik I.

(3) W celu zapewnienia, że środki przewidziane
w niniejszym rozporządzeniu są skuteczne, musi ono
wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmie-
niony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 187/2005 (Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 4).



ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony w następujący sposób:

— do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujący wpis:

„Muhsin Al-Fadhli (alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid
Samiyah, d) Abu Samia). Adres: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwejt. Data
urodzenia: 24.4.1981. Nr paszportu: paszport kuwejcki nr 106261543.”
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