
INNE AKTY

RADA

Zawiadomienie skierowane do osób i podmiotów wymienionych w wykazach znajdujących się w
art. 7, 11 i 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i
wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar oraz uchylającego rozpo-

rządzenie (WE) nr 817/2006

(2008/C 65/12)

Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że:

1) Przedsiębiorstwa, osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku V wyżej wspomnianego
rozporządzenia to:

a) przedsiębiorstwa w Birmie/Związku Myanmar prowadzące następującą działalność:

— pozyskiwanie drewna oraz przetwórstwo drewna,

— wydobywanie węgla, złota, srebra, żelaza, cyny, miedzi, wolframu, ołowiu, manganu, niklu i
cynku,

— wydobywanie i obróbka kamieni szlachetnych i półszlachetnych, w tym diamentów, rubinów,
szafirów, jadeitu i szmaragdów; lub

b) osoby prawne, podmioty lub organy należące do takich przedsiębiorstw, przez nie kontrolowane lub
działające w imieniu lub na rzecz tych przedsiębiorstw.

2) Osoby i podmioty wymienione w załączniku VI rozporządzenia to:

a) poszczególni członkowie rządu Birmy/Związku Myanamr; lub

b) związane z nimi osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy.

3) Osoby i podmioty wymienione w załączniku VII to:

a) przedsiębiorstwa należące do rządu Birmy/Związku Myanmar lub przez niego kontrolowane, lub
organy publiczne, korporacje, w tym spółki prywatne, w których większość udziałów należy do
organów publicznych, oraz agencje państwowe;

b) przedsiębiorstwa należące do poszczególnych członków rządu Birmy/Związku Myanmar lub osób
fizycznych lub prawnych, powiązanych z nimi podmiotów lub organów, lub przez nie kontrolowane;
lub

c) osoby prawne, podmioty lub organy należące do przedsiębiorstw określonych w lit. a) lub b) lub
przez nie kontrolowane lub działające w imieniu lub na rzecz tych przedsiębiorstw.

Rada postanowiła zatem utrzymać nazwiska tych osób i tych podmiotów na trzech wspomnianych wyka-
zach lub dodać te nazwiska i te podmioty do tych wykazów.

Rozporządzenie (WE) nr 194/2008 (1) przewiduje, że:

1) w odniesieniu do przedsiębiorstw, osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku
V zakazuje się nowych inwestycji oraz zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w zakresie
sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu towarów i technologii wymienionych w załączniku
III lub w zakresie świadczenia powiązanej pomocy technicznej czy szkolenia;

2) wszelkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób, grup lub podmiotów
wymienionych w załączniku VI zostaną zamrożone i nie można im udostępniać, ani bezpośrednio, ani
pośrednio, żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych; oraz

3) zakazuje się nowych inwestycji w odniesieniu do przedsiębiorstw, osób prawnych, podmiotów lub
organów wymienionych w załączniku VII.
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(1) Dz.U. L 66 z 10.3.2008, str. 1.



Zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku VI na możliwość złożenia wniosku do
właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkow-
skich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku IV do tego rozporządzenia, w
sprawie otrzymania upoważnienia do użycia zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych
potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia.

Zainteresowane osoby i podmioty w każdej chwili mogą przesłać do Rady na poniższy adres wniosek, wraz
z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozważenie decyzji o umieszczeniu i utrzymaniu ich w
wykazie. Rada Unii Europejskiej, rue de la Loi 175 B-1048 Bruksela.

Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zainteresowanych
osób i podmiotów na regularny przegląd wykazów, przeprowadzany przez Radę zgodnie z art. 9 wspólnego
stanowiska 2006/318/WPZiB.

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość wniesienia skargi na decyzję
Rady do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, zgodnie z warunkami określonymi w art. 230
ust. 4 i 5 akapit czwarty i piąty Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
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