
INNE AKTY

RADA

Zawiadomienie dla osób, podmiotów i organów umieszczonych przez Radę w wykazie osób,
podmiotów i organów, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)

nr 423/2007 (załącznik V)

(2007/C 90/11)

Poniższa informacja skierowana jest do osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku do decyzji
Rady 2007/242/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. (1)

Rada Unii Europejskiej ustaliła, że osoby, podmioty i organy wymienione w wyżej wspomnianym wykazie
spełniają kryteria ustanowione w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 423/2007 z 19 kwietnia
2007 r. dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu (2) i w związku z tym zostały one wymienione,
na mocy decyzji, o której mowa powyżej, w załączniku V do tego rozporządzenia. W rozporządzeniu tym
przewidziano, że wszelkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do zainteresowa-
nych osób, podmiotów lub organów zostaną zamrożone i że nie można im udostępniać, ani bezpośrednio,
ani pośrednio, żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, podmiotów i organów na możliwość złożenia wniosku do właści-
wych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich,
wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia, po to by
otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub
dokonania określonych płatności (por. art. 8, 9 i 10 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby, podmioty lub organy mogą 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: Council of the European Union, General Secretariat, Rue
de la Loi 175, B-1048 Bruksela.

Zwraca się także uwagę na fakt, że wszystkie zainteresowane osoby, podmioty lub organy mają możliwość
zaskarżenia decyzji Rady w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, zgodnie z warunkami określo-
nymi w art. 230 akapit czwarty i piąty Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
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(1) Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 51.
(2) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 1.


