
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1957/2005

z dnia 29 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie
szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom,

mających na celu zwalczanie terroryzmu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia
27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk-
cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom
i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu (1),
w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001
zawiera listę właściwych władz, do których należy przes-
łać informacje i wnioski dotyczące środków nałożonych
przez to rozporządzenie.

(2) Niemcy wystąpiły z wnioskiem o zmianę danych kontak-
towych swych właściwych władz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zostaje zmie-
niony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1207/2005 (Dz.U. L 197
z 28.7.2005, str. 16).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 wprowadza się następujące zmiany:

Dane adresowe w tytule „Niemcy” otrzymują brzmienie:

„— odnośnie do funduszy i usług finansowych:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Faks: (49-89) 35 01 63 38 00

— odnośnie do zasobów gospodarczych:

— dla notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 615-9
Faks: (49-1888) 615-5358
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— dla przyznawania wyłączeń zgodnie z art. 5 ust. 2 i 6 ust. 1:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-6196) 908-0
Faks: (49-6196) 908-800”.
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