
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1087/2005

z dnia 8 lipca 2005 r.

zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych
ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 doty-
czące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospo-
darczych i finansowych z Irakiem i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003
zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, organów
i innych jednostek związanych z reżimem byłego Prezy-
denta Saddama Husseina objętych zamrożeniem
funduszy i zasobów ekonomicznych zgodnie z tym
rozporządzeniem.

(2) W dniu 22 czerwca 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady
Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz obejmu-
jący Saddama Husseina i innych wyższych urzędników
byłego irackiego reżimu oraz najbliższych członków ich
rodzin, a także podmioty będące w posiadaniu lub

kontrolowane przez nich lub przez osoby działające
w ich imieniu lub na ich zlecenie, wobec których
powinno być stosowane zamrożenie funduszy
i zasobów ekonomicznych. W związku z tym załącznik
IV powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(3) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia-
nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść
w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje
zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozprządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1566/2004 (Dz.U. L 285
z 4.9.2004, str. 6).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się następującą osobę fizyczną:

„Muhammad Yunis Ahmad (alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad
Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adresy: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syria,
b) Damaszek, Syria, c) Mosul, Irak, d) Wadi Al-Hawi, Irak, e) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, f) Al-Hasaka,
Syria. Data urodzenia: 1949 r. Miejsce urodzenia: Al-Mowall, Mosul, Irak. Narodowość: iracka.”.
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