
I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1411/2006

z dnia 25 września 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane
przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 60 oraz art. 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/318/WPZiB
z dnia 27 kwietnia 2006 r. odnawiające środki ograniczające
skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 798/2004
z dnia 26 kwietnia 2004 r., odnawiającego środki ogra-
niczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2000 (2)
zezwalał instytucjom finansowym otrzymującym
fundusze przekazane im przez strony trzecie na rachunek
wymienionej osoby lub podmiotu na zasilanie zamrożo-
nych funduszy, pod warunkiem że tego rodzaju zasilenia
również były zamrożone.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 817/2006 zastąpiło rozporzą-
dzenie (WE) nr 798/2004, jednak w związku
z przeoczeniem nie uwzględniono w nim wspomnianego
przepisu. W związku z powyższym rozporządzenie
(WE) nr 817/2006 powinno zostać zmienione, tak aby
zawierało wspomniany przepis.

(3) Właściwe jest, aby rozporządzenie to stosowało się od
dnia, w którym rozporządzenie (WE) nr 817/2006
weszło w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 817/2006 dodaje się nastę-
pujący ustęp:

„3. Artykuł 6 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla instytucji
finansowych lub kredytowych we Wspólnocie do zasilania
zamrożonych funduszy, jeżeli fundusze zostają im przeka-
zane przez strony trzecie na rachunek wymienionej osoby
fizycznej bądź prawnej, podmiotu lub organu, pod warun-
kiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach
zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredy-
towa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich
transakcjach.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 2 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2006 r.

W imieniu Rady
M. PEKKARINEN

Przewodniczący
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