
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 507/2007

z dnia 8 maja 2007 r.

zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne
środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą

bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia
27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom
i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią
Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług
do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające
zamrożenie funduszy i innych środków finansowych
w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności
jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002
zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze
oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem.

(2) W dniu 24 kwietnia 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady
Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup
i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne
powinny zostać zamrożone. Powinno się zatem wprowa-
dzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE)
nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą-
dzenia.

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 8 maja 2007 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 492/2007 (Dz.U. L 116
z 4.5.2007, str. 5).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) wpis: „Dr. Abdul Latif Saleh (alias: a) Abdul Latif A.A. Saleh; b) Abdyl Latif Saleh; c) Dr. Abd al-Latif Saleh; d) Abdul
Latif A.A. Saleh Abu Hussein; e) Abd al-Latif Salih; f) Abu Amir). Adres: ostatnie znane miejsce zamieszkania:
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 5.3.1957 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość:
a) jordańska, b) albańska. Paszport jordański nr D366 871.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Latif Saleh (alias: a) Abdul Latif A.A. Saleh; b) Abdyl Latif Saleh; c) Abd al-Latif Saleh; d) Abdul Latif A.A. Saleh
Abu Hussein; e) Abd al-Latif Salih; f) Abu Amir). Tytuł: doktor. Adres: ostatnie znane miejsce zamieszkania: Zjedno-
czone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 5.3.1957 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Obywatelstwo: a) jordańskie;
b) albańskie (od 1992 r.). Nr paszportu: a) D366 871 (paszport jordański); b) 314772 (paszport albański wydany
w dniu 8.3.1993 r.); c) 0334695 (paszport albański wydany w dniu 1.12.1995 r.). Inne informacje: wydalony
z Albanii w 1999 r.”;

2) wpis: „Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat).” w tytule
„Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (alias: a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI); b) Le Groupe
Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC); c) Salafist Group For Call and Combat.”.
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