
Zawiadomienie dla osób/grup/podmiotów umieszczonych decyzją Rady 2006/1008/WE z dnia 21
grudnia w wykazie osób grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie

nr 2580/2001

(2006/C 320/02)

Poniższa informacja skierowana jest do osób, grup lub podmiotów wymienionych w załączniku do decyzji Rady
2006/1008/WE z dnia 21 grudnia (1).

Rada Unii Europejskiej Rada ustaliła, że osoby, grupy lub podmioty wymienione we wspomnianym wyżej
wykazie uczestniczą w aktach terrorystycznych w rozumieniu stosownych aktów prawnych UE i że w
związku z tym te osoby, grupy lub podmioty zostały umieszczone — na mocy decyzji, o której mowa
powyżej — w wykazie osób, grup i podmiotów podlegających środkom restrykcyjnym przewidzianym w
rozporządzeniu Rady (WE) 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk-
cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terro-
ryzmu (2). W rozporządzeniu tym przewidziano, że fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze
należące do zainteresowanych osób, grup lub podmiotów zostaną zamrożone i że nie można im udostęp-
niać, ani bezpośrednio, ani pośrednio, żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodar-
czych.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup lub podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właści-
wych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich,
wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, po to by otrzymać upoważnienie do użycia zamrożo-
nych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (zob. art. 5
rozporządzenia).

Zainteresowane osoby, grupy lub podmioty mogą złożyć wniosek o otrzymanie uzasadnienia Rady, dlaczego
zostały one umieszczone w wyżej wspomnianym wykazie (chyba że uzasadnienie to zostało już im przeka-
zane). Mogą one także złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o to, by decyzja o
umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie została ponownie rozpatrzona.

Wnioski takie należy przesyłać na poniższy adres: Rada Unii Europejskiej (Attn.: UNSCR 1373 designations),
Rue de la Loi 175, B-1048 Bruksela.

Zwraca się także uwagę na fakt, że każda zainteresowana osoba, grupa lub podmiot ma możliwość zaska-
rżenia decyzji Rady w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, zgodnie z warunkami określonymi
w art. 230 akapit czwarty i piąty Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
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(1) Dz.U. L 379 z 28.12.2006.
(2) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 71.


