
Ogłoszenie do wiadomości osób, grup i podmiotów z wykazu, o który mowa w art. 2 ust. 3 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych

przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

(2008/C 109/09)

Podaje się przedstawione poniżej informacje do wiadomości grupy Hofstadgroep, wymienionej w wykazie
załączonym do decyzji Rady 2007/868/WE.

Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że powody umieszczenia wymienionej wyżej grupy we wspomnianym
wykazie osób, grup i podmiotów podlegających restrykcjom, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych
przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, są wciąż zasadne.
Dlatego Rada postanawia nie skreślać nazwy grupy z tego wykazu.

Zwraca się uwagę grupy na fakt, że od czasu przyjęcia decyzji 2007/868/WE. Rada otrzymała nowe infor-
macje dotyczące wykazu. Zapoznawszy się z nimi, Rada postanawia zachować nazwę grupy we wspom-
nianym wykazie. W związku z tym Rada odpowiednio zmodyfikowała uzasadnienie swojej decyzji.

Grupa może wystąpić do Rady o zmodyfikowane uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego nazwa grupy pojawiła
się i pozostaje w wymienionym wykazie; wniosek o uzasadnienie należy kierować na adres:

Council of the European Union
(Attn: CP 931 designations)
Rue de la Loi 175
B-1048 Brussels

Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji, by nazwę grupy umieścić i pozostawić w wykazie, oraz ewen-
tualne dokumenty uzupełniające grupa może przesłać Radzie w dowolnym terminie na powyższy adres.
Wniosek taki zostanie rozpatrzony po wpłynięciu. Przy tej okazji zwraca się uwagę grupy na fakt, że Rada
dokonuje regularnego przeglądu wykazu zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.
Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony podczas następnego przeglądu, powinien wpłynąć w terminie
jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Na koniec przypominamy, że grupa może wystąpić do właściwych organów w odnośnym(-ych) państwie(-
ach) członkowskim(-ich) — które to organy wymieniono w załączniku do rozporządzenia — o pozwolenie
na wykorzystanie zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania okreś-
lonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia. Aktualny wykaz właściwych organów znajduje się
na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
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