
I 

(Rezolucje, zalecenia i opinie) 

RADA 

OPINIE 

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

423/2007 (załącznik V) 

(2009/C 145/01) 

Poniższa informacja skierowana jest do osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku do decyzji 
Rady 2008/475/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. ( 1 ). 

W tej decyzji Rada Unii Europejskiej ustaliła, że osoby, podmioty i organy wymienione w wyżej wspom
nianym wykazie spełniają kryteria ustanowione w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 423/2007 
z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu ( 2 ) , w związku z czym 
zostały umieszczone w załączniku V do tego rozporządzenia. W rozporządzeniu tym przewidziano, że 
wszelkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do zainteresowanych osób, 
podmiotów lub organów zostaną zamrożone i że nie można udostępniać tym osobom, podmiotom lub 
organom – bezpośrednio ani pośrednio żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospo
darczych ani nie udostępnia się takich funduszy i zasobów na korzyść takich osób, podmiotów czy 
organów. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia wykaz osób, podmiotów i organów, o którym mowa w art. 7 ust. 
2, regularnie poddaje się przeglądowi nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

W tym celu zainteresowane osoby, podmioty lub organy mogą złożyć do Rady wniosek, wraz 
z dokumentami uzupełniającymi, o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie 
została ponownie rozpatrzona. 

Wszelkie takie wnioski należy kierować, w ciągu miesiąca od opublikowania niniejszego zawiadomienia, 
pod następujący adres: 

Council of the European Union 
General Secretariat 
Rue de la Loi 175 
1048 Bruxelles/Brussels 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 29. 
( 2 ) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.


