
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 970/2007

z dnia 17 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy

i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia
18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograni-
czające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudnia-
jącym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe
w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie (1), w szczególności
jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1184/2005
zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów
lub organów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów
gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniu 7 sierpnia 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady
Bezpieczeństwa ONZ zmienił wykaz osób, podmiotów
i organów, których fundusze i zasoby gospodarcze
powinny zostać zamrożone. Należy zatem odpowiednio
zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1184/2005 zostaje
niniejszym zmieniony 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 17 sierpnia 2007 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. 9. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2005 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Wpis: „Dżafar Mohamed ELHASSAN. Stopień: Generał major. Dalsze informacje: Dowódca Zachodniego Regionu
Wojskowego w Sudańskich Siłach Powietrznych” zastępuje się wpisem:

„Gaffar Mohammed Elhassan (alias Gaffar Mohmed Elhassan). Stopień: Generał major. Stanowisko: Dowódca
Zachodniego Regionu Wojskowego w Sudańskich Siłach Powietrznych. Data urodzenia: 24.6.1953.”.

(2) Wpis: „Gabril Abdul Kareem BADRI. Dalsze informacje: Dowódca polowy Narodowego ruchu na rzecz reform
i rozwoju” zastępuje się wpisem:

„Gabril Abdul Kareem Badri (alias Gibril Abdul Kareem Barey). Stopień: Generał. Stanowisko: Dowódca polowy
Narodowego ruchu na rzecz reform i rozwoju.”.
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