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ograniczających w związku z sytuacją w Libii

(2014/C 373/02)

Poniższe informacje skierowane są do osób wskazanych w załącznikach I i III do decyzji Rady 2011/137/WPZiB, zmie
nionej decyzją Rady 2014/727/WPZiB (1), oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 204/2011 wykonywa
nego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1103/2014 (2) dotyczącym wykonania art. 16 ust. 1 rozporządze
nia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii.

Komitet ONZ ustanowiony na mocy pkt 24 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) zaktualizował informacje dotyczące 
niektórych osób objętych środkami ograniczającymi.

Zainteresowane osoby mogą w każdej chwili złożyć w komitecie ONZ ustanowionym na mocy pkt 24 rezolucji 
RB ONZ nr 1970 (2011) wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umie
szczeniu ich w wykazie ONZ. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres:

United Nations – Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Dalsze informacje znaleźć można na następującej stronie internetowej: http://www.un.org/sc/committees/751/
comguide.shtml

Nawiązując do decyzji ONZ, Rada Unii Europejskiej postanowiła, że środki ograniczające przewidziane w decyzji 
2011/137/WPZiB oraz w rozporządzeniu (UE) nr 204/2011 nadal powinny mieć zastosowanie do tych osób.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim pań
stwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienio
nych w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 204/2011, o pozwolenie na skorzystanie z zamrożonych środków finan
sowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 7 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą także złożyć do Rady wniosek – wraz z dokumentami uzupełniającymi – o ponowne roz
patrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie; w tej sprawie należy pisać na następujący adres:

Rada Unii Europejskiej
Sekretariat Generalny
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu
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Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów następnego przeprowadzanego przez Radę przeglądu 
wykazu osób i podmiotów zgodnie z art. 12 ust. 2 decyzji 2011/137/WPZiB i art. 16 ust. 6 rozporządzenia (UE) 
nr 204/2011.
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