
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 250/2006

z dnia 13 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją

w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia
12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom
i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża
Kości Słoniowej (1), w szczególności jego art. 11 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005
wymienia osoby fizyczne i prawne oraz jednostki objęte
zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych
zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) Dnia 7 lutego 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpie-
czeństwa ONZ podjął decyzję dotyczącą pierwszej listy

trzech osób fizycznych, względem których należy
stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodar-
czych. 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 560/2005 zostaje zmie-
niony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 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 13 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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(1) Dz.U. L 95 z 14.4.2005, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się następujące osoby fizyczne:

a) Charles Blé Goudé. Data urodzenia: 1.1.1972. Narodowość: Wybrzeże Kości Słoniowej. Nr paszportu: PD. AE/088
DH 12;

b) Eugène Ngoran Kouadio Djué. Data urodzenia: 20.12.1969 lub 1.1.1966. Narodowość: Wybrzeże Kości Słoniowej;

c) Martin Kouakou Fofie. Data urodzenia: 1.1.1968. Narodowość: Wybrzeże Kości Słoniowej.
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