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RADA

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające 
przewidziane w załączniku II do decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, zmienionej decyzją Rady 
(WPZiB) 2017/994 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej 

Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającej decyzję 2013/183/WPZiB

(2017/C 187/02)

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załączniku II do decyzji Rady (WPZiB) 
2016/849 (1), zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/994 (2) w sprawie środków ograniczających skierowanych prze
ciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającej decyzję 2013/183/WPZiB.

Rada Unii Europejskiej uznała, że środki ograniczające zawarte w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, zmienionej decyzją 
Rady (WPZiB) 2017/994, powinny być nadal stosowane wobec osób i podmiotów figurujących w załączniku II do decyzji 
Rady (WPZiB) 2016/849. Powody umieszczenia tych osób i podmiotów wymieniono we wspomnianym załączniku.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów 
w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, jak wskazano na stronach 
internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 (3), aby otrzymać zezwolenie 
na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych 
płatności (por. art. 7 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej 
wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć przed 15 stycznia 
2018 r. na następujący adres:

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

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie otrzymane uwagi zostaną uwzględnione w ramach okresowego przeglądu dokonywanego przez Radę zgodnie 
z art. 36 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2016/849.

(1) Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.
(2) Dz.U. L 149 z 13.6.2017, s. 75.
(3) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.
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