
Ogłoszenie skierowane do osoby i podmiotów objętych środkami ograniczającymi 
przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady 
(WPZiB) 2018/551, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2017/1509, wykonywanym 
rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/548, w sprawie środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

(2018/C 122/02)

Następujące informacje są skierowane do osoby i podmiotów wymienionych w załączniku I do decyzji Rady (WPZiB) 
2016/849 (1), zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/551 (2), i w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) 
2017/1509 (3), wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/548 (4), w sprawie środków ogranicza
jących skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

W dniu 30 marca 2018 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowił dodać jedną 
osobę i 21 podmiotów do wykazu osób i podmiotów objętych środkami nałożonymi na mocy rezolucji Rady Bezpie
czeństwa ONZ nr 1718 (2006).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą w każdej chwili złożyć w Komitecie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowionym zgodnie z rezolucją nr 1718 (2006), wniosek – wraz z wszelkimi dokumentami uzupeł
niającymi – o to, by decyzja o wpisaniu ich do wyżej wspomnianego wykazu ONZ została ponownie rozpatrzona. 
Wniosek taki należy przesłać na następujący adres:

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: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718

W nawiązaniu do decyzji ONZ Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoba i podmioty wskazane przez Radę Bezpie
czeństwa ONZ powinny zostać umieszczone w wykazie osób i podmiotów, wobec których stosuje się środki ogranicza
jące przewidziane w załączniku I do decyzji (WPZiB) 2016/849 i w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) 2017/1509 
dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Powody 
umieszczenia tych osób i podmiotów w wykazie wymieniono przy odnośnych wpisach w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanej osoby i zainteresowanych podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych 
organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stro
nach internetowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/1509, po to by otrzymać zezwolenie 
na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych 
płatności (por. art. 35 rozporządzenia).

Zainteresowana osoba i zainteresowane podmioty mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umiesz
czeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy zło
żyć na następujący adres:

Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C – Horizontal Issues
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się również uwagę zainteresowanej osoby i zainteresowanych podmiotów na 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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