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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1641 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. szeptember 12.)
az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és
szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló
881/2002/EK tanácsi rendelet 252. alkalommal történő módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre
a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2016. szeptember 6-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy
határozott, hogy egy bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listáján,
akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.
A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 12-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat megbízott vezetője

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.
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MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete „Természetes személyek” részében az alábbi bejegyzés: „Tarkhan Ismailovich Gaziev
(más néven a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh,
f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Születési ideje: 1965.11.11. Születési helye: Bugaroj falu,
Itum-kalei járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi
tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: (nem vették
nyilvántartásba az Oroszországi Föderáció állampolgáraként). Egyéb információ: az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács
speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott
megjelölés időpontja: 2015.10.2.” helyébe a következő szöveg lép:
„Tarkhan Ismailovich Gaziev (eredeti írásmód: Тархан Исмаилович Газиев), (más néven a) Ramzan Oduev (eredeti
írásmód: Рамзан Одуев), b) Tarkhan Isaevich Gaziev (eredeti írásmód: Тархан Исаевич Газиев), c) Husan Isaevich
Gaziev (eredeti írásmód: Хусан Исаевич Газиев), d) Umar Sulimov (eredeti írásmód: Умар Сулимов), e) Wainakh
(eredeti írásmód: Вайнах), f) Sever (eredeti írásmód: Север), g) Abu Bilal (eredeti írásmód: Абу-Билал), h) Abu Yasir
(eredeti írásmód: Абу Ясир), i) Abu Asim (eredeti írásmód: Абу Ясим), j) Husan (eredeti írásmód: Хусан), k) Ab-Bilal,
l) Abu-Naser). Születési ideje: 1965.11.11. Születési helye: Itum-Kale, Itum-kalei járás, Csecsen Köztársaság,
Oroszországi Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015.
augusztusi lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: Oroszországi Föderáció. Egyéb információ: az
Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk
(2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.”

