
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 84/2006

z dnia 18 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do

Demokratycznej Republiki Konga

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowa-
dzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane
przeciwko osobom naruszającym embargo na broń
w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1),
w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także, mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005
wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne
jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków
ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) W dniu 14 grudnia 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady
Bezpieczeństwa ONZ zmienił wykaz osób, grup
i jednostek, względem których należy stosować zamro-
żenie funduszy i środków ekonomicznych. Załącznik
I powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zmienia się
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 18 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1824/2005 (Dz.U. L 294
z 10.11.2005, str. 3).



ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany:

Wpis „Dr Ignace Murwanashy-Aka (alias Ignace). Obywatelstwo: rwandyjskie. Dalsze informacje: Przewodniczący FDLR.
Mieszkający na stałe w Niemczech” otrzymuje następujące brzmienie:

Dr Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Data urodzenia: 14.5.1963. Miejsce urodzenia: Butera, Rwanda. Obywatelstwo:
rwandyjskie. Dalsze informacje. Przewodniczący FDLR. Mieszkający na stałe w Niemczech.
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