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Zawiadomienie dla osób, podmiotów oraz organów umieszczonych w wykazach, o których mowa 
w art. 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków 

ograniczających wobec Iranu, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 532/2010 

(2010/C 160/07) 

1. We wspólnym stanowisku Rady 2007/140/WPZiB ( 1 ) postanowiono, obok wprowadzenia innych 
środków, o zamrożeniu funduszy oraz innych zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych 
i prawnych, podmiotów oraz organów wskazanych w załączniku do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 1737 (2006) oraz należących do osób, podmiotów oraz organów wskazanych jako uzupełnienie przez 
Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez stosowny komitet Rady Bezpieczeństwa zgodnie z pkt 12 rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1737 (2006) oraz pkt 7 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1803 
(2008). 

2. Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła w dniu 9 czerwca 2010 r. decyzję o wyznaczeniu w oparciu 
o wymienione punkty jednej osoby fizycznej oraz 40 osób prawnych, podmiotów lub organów. Osoby 
fizyczne i prawne, podmioty oraz organy, których to dotyczy, mogą w każdym momencie zwrócić się do 
ONZ z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji o ich wyznaczeniu, przedkładając dokumenty uzupeł
niające. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres biura ONZ odpowiedzialnego za skreślanie 
z wykazu: 

United Nations — Focal point for delisting 
Security Council Subsidiary Organs Branch 
Room S-3055 E 
New York, NY 10017 
UNITED STATES OF AMERICA 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml 

3. W następstwie decyzji ONZ wymienionych w pkt 2 Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) 
nr 532/2010 ( 2 ), które zmienia załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 423/2007 dotyczącego 
środków ograniczających wobec Iranu ( 3 ). 

Do osób fizycznych i prawnych, podmiotów oraz organów, których dotyczy powyższe, mają w związku 
z tym zastosowanie następujące środki zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 423/2007: 

a) zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, będących własnością przedmiotowych osób, podmiotów 
i organów, znajdujących się w ich posiadaniu lub przez nie kontrolowanych, a także zakaz udostępniania 
im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy lub zasobów gospodarczych (art. 7 ust. 1 
i ust. 3); 

oraz 

b) zakaz świadomego i celowego udziału w działaniach, których przedmiotem lub celem jest obejście 
w sposób bezpośredni lub pośredni środków określonych w lit. a) powyżej.
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( 1 ) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49. 
( 2 ) Dz.U. L 154 z 18.6.2010, s. 5. 
( 3 ) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.

http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml


4. Osoby fizyczne i prawne, podmioty oraz organy umieszczone w załączniku IV do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 423/2007 na mocy rozporządzenia (UE) nr 532/2010 oraz w następstwie decyzji ONZ 
z dnia 9 czerwca 2010 r. mogą przedstawić Komisji swoje opinie dotyczące umieszczenia ich w wykazie. 
Takie opinie należy przesłać na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji 
Europejskiej: 

European Commission 
‘Restrictive measures’ 
Rue de la Loi/Wetstraat 200 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

5. Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, podmiotów oraz organów 
na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia (UE) nr 532/2010 do Sądu Unii Europejskiej, 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 263 ust. 4 oraz ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

6. Dane osobowe osób fizycznych, których dotyczy wykaz zmieniony na mocy rozporządzenia (UE) 
nr 532/2010, będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych ( 1 ). Wszelkie wnioski np. z prośbą o dodatkowe informacje lub 
niezbędne dla skorzystania z praw przysługujących na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 należy 
przesłać do Komisji, na adres wymieniony w punkcie 4 powyżej. 

7. Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób fizycznych i prawnych, podmiotów oraz 
organów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik IV, że istnieje możliwość zwrócenia się 
z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), 
zgodnie z informacjami na stronach internetowych wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 
(WE) nr 423/2007, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów 
gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia, 
lub zezwolenia na mocy art. 8 lub art. 9 tego rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


