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Уведомление до лицата, групите и образуванията, посочени в списъка, предвиден в член 2,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни
мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания
(вж. приложението към Регламент (ЕС) № 687/2011 на Съвета)
(2011/C 212/09)
СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

На вниманието на лицата, групите и образуванията, включени в списъка към Регламент (ЕС) № 687/2011 на
Съвета от 18 юли 2011 г., се представя следната информация (1).
Съветът на Европейския съюз смята, че мотивите за включването на лицата, групите и образуванията, които
присъстват в посочения по-горе списък с лица, групи и образувания, попадащи под ограничителните мерки,
предвидени в Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните
ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (2), са все
още валидни. По тази причина Съветът взе решение имената на тези лица, групи и образувания да
продължат да фигурират в списъка.
Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. предвижда замразяване на всички средства,
други финансови активи и икономически ресурси, принадлежащи на засегнатите лица, групи и образувания,
и забранява прякото или непрякото предоставяне на средства, други финансови активи и икономически
ресурси на тяхно разположение.
На засегнатите лица, групи и образувания се обръща внимание, че е възможно да подадат искане до компе
тентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), изброени в приложението към регламента, за да
получат разрешение да използват замразените средства за основни нужди или за специфични плащания в
съответствие с член 5, параграф 2 от този регламент. Актуализиран списък на компетентните органи може да
се намери в интернет на следния адрес:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
Засегнатите лица, групи и образувания могат да отправят до Съвета искане, за да получат изложение на
мотивите за запазването на имената им в посочения по-горе списък (освен ако тези мотиви не са им вече
съобщени). Такива искания се изпращат на следния адрес:
Council of the European Union
(Attn: CP 931 designations)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Засегнатите лица, групи и образувания могат по всяко време да подадат искане до Съвета на посочения погоре адрес, заедно с евентуални документи в подкрепа на искането, за преразглеждане на решението имената
им да бъдат включени в списъка и да продължат да фигурират в него. Такива искания ще бъдат разглеждани
при получаването им. Във връзка с това се обръща внимание на засегнатите лица, групи и образувания, че
Съветът извършва периодичен преглед на списъка в съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция
2001/931/ОВППС. Исканията следва да се подадат в срок от два месеца от датата на публикуване на
настоящото уведомление, за да могат да бъдат разгледани по време на следващия преглед.
На засегнатите лица, групи и образувания се обръща внимание, че е възможно регламентът на Съвета да бъде
оспорен пред Общия съд на Европейския съюз в съответствие с условията, предвидени в член 263, алинеи 4
и 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
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