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Kennisgeving ter attentie van de „Militaire vleugel van Hezbollah” (ook bekend als „Militaire vleugel
van (respectievelijk) Hizballah, Hizbullah, Hizbollah, Hezballah, Hisbollah, Hizbu'llah, Hizb Allah”
en „Raad van de Jihad”) (en alle daaraan rapporterende eenheden, waaronder de Externe
Veiligheidsorganisatie), geplaatst op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr.
2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en
entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme
(zie bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 714/2013 van de Raad)
(2013/C 212/05)
De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de „Militaire vleugel van Hezbollah” (ook bekend als
„Militaire vleugel van (respectievelijk) Hizballah, Hizbullah, Hizbollah, Hezballah, Hisbollah, Hizbu'llah, Hizb
Allah” en „Raad van de Jihad”) (en alle daaraan rapporterende eenheden, waaronder de Externe Veiligheids
organisatie), die op de lijst in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 714/2013 van de Raad is geplaatst (1).
De Raad heeft besloten bovengenoemde groep te plaatsen op de lijst van personen, groepen en entiteiten
bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001.
In Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 is bepaald dat alle tegoeden,
andere financiële activa en economische middelen die in het bezit zijn van de betrokken personen, groepen
en entiteiten worden bevroren, en dat aan deze personen, groepen en entiteiten noch direct, noch indirect
tegoeden, andere financiële activa of economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld.
De betrokken groep kan de Raad verzoeken zijn motivering voor haar plaatsing op de bovengenoemde lijst
aan haar mede te delen. Dat verzoek dient te worden gericht aan het volgende adres:
Raad van de Europese Unie
Secretariaat-generaal (t.a.v.: CP 931 designations)
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
of kan per fax worden toegezonden op het nummer +32 22815375.
Dat verzoek moet worden ingediend binnen drie weken na de datum van bekendmaking van deze kennis
geving.
De betrokken groep kan te allen tijde, onder overlegging van eventuele bewijsstukken, de Raad verzoeken
het besluit om haar op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen; dat verzoek dient aan boven
genoemd adres te worden gericht. Dergelijke verzoeken zullen worden behandeld wanneer zij worden
ontvangen.
De betrokken groep wordt erop geattendeerd dat zij een verzoek tot de in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 2580/2001 opgenomen bevoegde instanties van de betrokken lidstaat of lidstaten kan richten om een
machtiging te verkrijgen om bevroren tegoeden te gebruiken voor essentiële behoeften of specifieke beta
lingen (zie artikel 5 van de verordening). Een geactualiseerde lijst van bevoegde instanties is beschikbaar op
het volgende internetadres:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
Tot slot wordt de groep geattendeerd op de mogelijkheid om tegen het besluit van de Raad beroep in te
stellen voor het Gerecht van de Europese Unie, conform de voorwaarden van artikel 275, tweede alinea, en
artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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