
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 416/2006

z dnia 10 marca 2006 r.

zmieniające po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone
środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego

Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia
11 października 2004 r. nakładające określone środki ograni-
czające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Między-
narodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1),
w szczególności jego art. 10 ust. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004
zawiera listę osób, w stosunku do których na mocy
tego rozporządzenia stosuje się zamrożenie funduszy
oraz zasobów ekonomicznych.

(2) Komisja jest upoważniona do zmiany tego załącznika,
uwzględniając decyzje Rady wprowadzające wspólne
stanowisko 2004/694/CFSP z dnia 11 października

2004 r. w sprawie dalszych środków dla wsparcia
skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego
Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (2).
Decyzja Rady 2006/205/CFSP (3) wprowadza wyżej
wspomniane wspólne stanowisko. Należy zatem wpro-
wadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1763/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 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 10 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

ZAŁĄCZNIK

Z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 skreśla się następującą osobę:

Lukic, Milan. Data urodzenia: 6.9.1967 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina. Narodowość: a) Bośnia
i Hercegowina, b) prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra.
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(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 23/2006 (Dz.U. L 5
z 10.1.2006, str. 8).

(2) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio
zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/689/CFSP (Dz.U. L 261
z 7.10.2005, str. 29).

(3) Patrz: str. 16 niniejszego Dziennika Urzędowego.


