
INNE AKTY 

KOMISJA 

Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 11 
i 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania 
i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 817/2006, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 353/2009 

(2009/C 98/11) 

We wspólnym stanowisku 2009/351/WPZiB ( 1 ), Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zmianie niektó-
rych załączników do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB ( 2 ), po ustaleniu że. 

1) Osoby, podmioty i organy wymienione w załączniku VI do rozporządzenia (WE) 194/2008 to: 

a) poszczególni członkowie rządu Birmy/Związku Myanmar, lub 

b) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z nimi związane, o których mowa w art. 4 ust. 1 
i art. 5 ust. 1 wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB. 

2) Osoby prawne, podmioty i organy wymienione w załączniku VII to: 

a) przedsiębiorstwa należące do rządu Birmy/Związku Myanmar lub przez niego kontrolowane, lub 
organy publiczne i korporacje, w tym przedsiębiorstwa utworzone na mocy prawa prywatnego, 
w których władze publiczne posiadają udziały większościowe, oraz agencje tego państwa; 

b) przedsiębiorstwa należące do poszczególnych członków rządu Birmy/Związku Myanmar lub przez 
nich kontrolowane, lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z nimi związane; lub 

c) osoby prawne, podmioty lub organy należące do przedsiębiorstw, o których mowa w lit. a) lub b), 
lub przez nie kontrolowane, bądź działające w imieniu lub na rachunek tych przedsiębiorstw. 

W związku z tym Komisja, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 ( 3 ), 
przyjęła rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2009 ( 4 ) zmieniające załączniki VI i VII do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 194/2008. 

Rozporządzenie (WE) nr 194/2008 przewiduje: 

1) zamrożenie wszystkich funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych należących do 
osób, grup i podmiotów wymienionych w załączniku VI oraz zakaz bezpośredniego lub pośredniego 
udostępniania im jakichkolwiek funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych; oraz
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2) zakaz podejmowania nowych inwestycji w przedsiębiorstwach, osobach prawnych, podmiotach lub 
organach wymienionych w załączniku VII. 

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób, podmiotów i organów wymienionych 
w załączniku VI na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie 
członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych 
wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 194/2008, w celu uzyskania zezwolenia na 
użycie zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych 
płatności zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia. 

Osoby, podmioty i organy wymienione w wykazach w rozporządzeniu Rady 194/2008 zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 353/2009, mogą w każdym momencie przesłać do Rady Unii Euro-
pejskiej wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu 
lub utrzymaniu ich w wyżej wymienionych wykazach. Takie wnioski należy przesłać na poniższy adres 
Rady Unii Europejskiej: 

Council of the European Union, 
Rue de la Loi/Wetstraat 175 
1048 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Osoby, podmioty i organy umieszczone w załączniku VI lub VII rozporządzenia Rady 194/2008 na mocy 
wspólnego stanowiska 2009/351/WPZiB i rozporządzenia Komisji (WE) nr 353/2009, mogą przedstawić 
Komisji swoje opinie dotyczące umieszczenia ich w wykazie. Takie opinie należy przesłać na poniższy adres 
Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych: 

The European Commisson, 
DG External Relations 
(Directorate A, Unit A2 — CHAR 12/45), 
Rue de la Loi/Wetstraat 200 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Wnioski te zostaną rozpatrzone po ich otrzymaniu. W związku z tym zwraca się uwagę osób i podmiotów 
na fakt, że Rada stale przeprowadza przegląd tych wykazów zgodnie z art. 9 wspólnego stanowiska 
2006/318/WPZiB. 

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość wniesienia skargi na rozpo-
rządzenie Komisji (WE) nr 353/2009 do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, na warunkach 
określonych w art. 230 ust. 4 oraz ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
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