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RADA 

Zawiadomienie skierowane do osób i podmiotów, wobec których mają zastosowanie środki 
ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/656/WPZiB ( 1 ) oraz w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 560/2005 ( 2 ) dotyczącym środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów 

z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 

(2011/C 14/05) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ 

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załączniku II do decyzji Rady 
2010/656/WPZiB zmienionej decyzją Rady 2011/18/WPZiB ( 3 ) oraz w załączniku IA do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 560/2005 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 25/2011 ( 4 ) nakładającym środki 
ograniczające wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. 

Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoby i podmioty określone w wyżej wymienionych załącznikach 
powinny zostać włączone do wykazów osób, wobec których stosuje się środki ograniczające przewidziane 
w decyzji Rady 2010/656/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005. 

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych 
organów danego(-ych) państw(a) członkowskiego(-ich), wskazanych na stronach internetowych wymienio
nych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 560/2005, o pozwolenie na skorzystanie z zamrożonych 
środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb lub do celów konkretnych płatności (por. art. 3 przed
miotowego rozporządzenia). 

Zainteresowane osoby i podmioty mogą złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, 
o ponowne rozpatrzenie decyzji o wpisaniu ich do wyżej wymienionych wykazów; wnioski takie należy 
przesyłać na poniższy adres: 

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

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że mają one możliwość zaskarżenia 
decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz 
w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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