
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/349 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2018. március 8.) 

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 282. 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 (1) 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)  2018. március 6-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy három 
bejegyzéssel egészíti ki az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzéket, amelyekre 
vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. A 881/2002/EK rendelet 
I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell. 

(3)  Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba 
kell lépnie, 

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 kihirdetésének napján lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2018. március 8-án. 

a Bizottság részéről, 

az elnök nevében, 

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője  

2018.3.9. L 67/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU   

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



MELLÉKLET 

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:  

1. A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki: 

a)  „Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur (más néven a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; b) Saleem Al-Ifri; 
c) Salim Mansur Mustafa; d) Salim Mansur; e) Hajji Salim Al-Shaklar). Születési ideje: a) 1962.2.20.; b) 1959. 
Születési helye: a) Bagdad, Irak; b) Tel Afar, Ninive tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: 
2013.9.2-án kibocsátott (2021.8.31-én érvényét vesztő) A6489694 számú iraki útlevél. Nemzeti személyazo
nosító száma: a) 2011.9.18-án kibocsátott 00813602 számú iraki nemzeti személyazonosító igazolvány; 
b) 2013.6.25-én kibocsátott 300397 számú iraki állampolgársági bizonyítvány. Címe: a) 17 Tamoz, Moszul, Irak 
(korábbi cím); b) Tel Afar – Al-Szaad, Moszul, Irak (korábbi cím). Egyéb információ: személyleírása: haja színe: 
fekete; szeme színe: méz; magassága: 170 cm; arabul beszél. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatá
rozott megjelölés időpontja: 2018.3.6.”; 

b)  „Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi (más néven a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi; b) Omar Mahmood 
Irhayyim Al-Fayyadh; c) Umar Mahmud Rahim; d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi; e) Umar Mahmud 
Al-Kubaysi Arhaym; f) Umar Mahmud Arhaym; g) Omar Mahmood Irhayyim; h) Omar Mahmood Irhayyim 
Al-Fayyadh Al-Kobaisi; i) Umar al-Kubaysi). Születési ideje: a) 1967.6.16.; b) 1967.1.1. Születési helye: Al-Káim, 
Al-Anbár tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: 2013.5.29-én Bagdadban (Irak) kibocsátott 
(2021.5.27-én érvényét vesztő) A4059346 számú iraki útlevél. Nemzeti személyazonosító száma: 
a) 2013. május 20-án Irakban kibocsátott 00405771 számú iraki nemzeti személyazonosító igazolvány; 
b) 1984.2.13-án kibocsátott 540763 számú iraki állampolgársági bizonyítvány. Címe: Al-Káim, Al-Anbár 
tartomány, Irak. Egyéb információ: személyleírása: neme: férfi; haja színe: fekete; magassága: 175 cm; arabul 
beszél. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.3.6.”  

2. A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” rész a következő bejegyzéssel egészül ki: 

„Al-Kawthar Money Exchange (más néven a) Al Kawthar Co.; b) Al Kawthar Company; c) Al-Kawthar Hawala). Címe: 
Al-Káim, Al-Anbár tartomány, Irak. Egyéb információ: pénzváltással foglalkozó vállalkozás, amelynek tulajdonosa 
2016 közepén Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi volt. 2000-ben alapították, engedélyszáma 202, amelyet 
2000.5.17-én bocsátottak ki és azóta visszavontak. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott 
megjelölés időpontja: 2018.3.6.”  
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