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RADA
Zawiadomienie dla osób, grup i podmiotów umieszczonych 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) 2016/2373)
(2016/C 481/03)
Poniższa informacja skierowana jest do osób, grup i podmiotów wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym Rady
(UE) 2016/2373 z 20 grudnia 2016 (1).
Rada Unii Europejskiej ustaliła, że osoby umieszczone w wyżej wspomnianym wykazie osób, grup i podmiotów
powinny podlegać środkom ograniczającym przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia
27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom
i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (2).
W rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001 przewidziano, że wszystkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodar
cze należące do odnośnych osób, grup i podmiotów zostaną zamrożone i że nie można im udostępniać – ani bezpo
średnio, ani pośrednio – żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.
Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim
państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku do tego rozporzą
dzenia, po to aby otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb
lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.
Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek o uzyskanie uzasadnienia Rady dotyczącego umieszczenia ich w wyżej
wymienionym wykazie. Wszystkie takie wnioski należy przesyłać na następujący adres:
Council of the European Union (Attn: CP 931 designations)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Zainteresowane osoby w każdym momencie mogą przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z doku
mentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wykazie. Wnioski takie będą rozpa
trywane po ich wpłynięciu. Przy tej okazji zwraca się uwagę odnośnych osób na fakt, że Rada dokonuje regularnego
przeglądu wykazu zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB (3). Aby wnioski mogły być
rozpatrzone przy najbliższym przeglądzie, należy je przedłożyć do dnia 1 marca 2017 r.
Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób na możliwość wniesienia skargi na rozporządzenie Rady do Sądu Unii
Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 263 ust. 4 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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