
IV
(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ

RADA

Poniższe informacje skierowane są do następujących osób, grup i podmiotów: ŞANLI, Dalokay 
(alias Sinan), COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Komunistyczna Partia Filipin), w tym 
NEW PEOPLES ARMY (NPA) (Nowa Armia Ludowa), Filipiny – osoby, grupa lub podmiot 
umieszczone w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko 

niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

(zob. załącznik do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/150 z dnia 27 stycznia 2017 r.)

(2017/C 169/04)

Poniższe informacje skierowane są do wyżej wymienionej osoby, grupy lub podmiotu umieszczonego w wykazie załą
czonym do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/150 (1).

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 (2) przewidziano możliwość zamrożenia wszystkich środków finansowych, 
innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych należących do odnośnych osób, grup i podmiotów; przewidziano 
również zakaz udostępniania im, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkich innych aktywów finansowych i zasobów 
gospodarczych.

Rada uzyskała nowe informacje, mające znaczenie przy sporządzaniu wykazu wyżej wymienionej osoby, grupy lub pod
miotu. Po przeanalizowaniu tych nowych informacji Rada odpowiednio zmieniła tekst uzasadnienia.

Zainteresowana osoba, grupa lub podmiot może przedłożyć wniosek o udostępnienie jej aktualnego tekstu uzasadnienia 
decyzji Rady w sprawie pozostawienia jej we wspomnianym powyżej wykazie; wniosek należy przesłać na adres:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

adres elektroniczny: sanctions@consilium.europa.eu.

Wniosek należy przedłożyć do dnia 2 czerwca 2017 r.

Zainteresowana osoba, grupa lub podmiot w każdym momencie może przesłać do Rady na wyżej wskazany adres 
wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o to, by decyzja o umieszczeniu i pozostawieniu jej w wykazie została 
ponownie rozważona. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zainte
resowanej osoby, grupy lub podmiotu na regularny przegląd wykazu, przeprowadzany przez Radę zgodnie z art. 1 
ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (3). Aby wnioski mogły być rozpatrzone przy najbliższym przeglądzie, 
należy je przedłożyć do dnia 9 czerwca 2017 r.

Zwraca się uwagę zainteresowanej osoby, grupy lub podmiotu na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów 
w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku 
do rozporządzenia, po to, aby otrzymać upoważnienie do użycia zamrożonych środków finansowych w celu zaspokoje
nia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 23 z 28.1.2017, s. 3.
(2) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.
(3) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.
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