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TANÁCS
Értesítés a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 19. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 20. cikke (1)
bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó (a határozat II. mellékletében szereplő), illetve a
961/2010/EU tanácsi rendelet 16. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó (a rendelet VIII.
mellékletében szereplő) személyek és szervezetek részére
(2012/C 20/02)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

az alábbi információt hozza a 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozattal (1) módosított, 2010.
július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat II. mellékletében, illetve a 2012. január 23-i 54/2012/EU
tanácsi végrehajtási rendelettel (2) végrehajtott 961/2010/EU tanácsi rendelet VIII. mellékletében szereplő
személyek és szervezetek tudomására.
Az Európai Unió Tanácsa úgy döntött, hogy további személyeket és szervezeteket kell felvenni az azokat a
személyeket és szervezeteket tartalmazó jegyzékekbe, akikre és amelyekre az Iránnal szembeni korlátozó
intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP tanácsi határozat 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 20. cikke
(1) bekezdésének b) pontja, illetve az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU
tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
A Tanács felhívja az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint a megfelelő
tagállamoknak a rendelet V. mellékletében szereplő webhelyeken megjelölt illetékes hatóságainál kérelmez
hetik a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használatának
engedélyezését (vö. a rendelet 17., 18. és 19. cikkével).
Az érintett személyek és szervezetek a Tanácsnál kérvényezhetik annak a határozatnak a felülvizsgálatát,
amellyel felkerültek az említett jegyzékre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt az alábbi címre
kell küldeni:
Council of the European Union
General Secretariat
DG K Coordination Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Felhívjuk továbbá az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata
ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint
263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati
kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.
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