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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЪВЕТ
Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени
в Решение 2010/656/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета за налагане на
ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти в Кот д’Ивоар
(2012/C 71/04)
СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Следната информация се представя на вниманието на лицата, които са включени в приложение II към
Решение 2010/656/ОВППС на Съвета (1), изпълнено чрез Решение за изпълнение 2012/144/ОВППС на
Съвета (2) и в приложение IА към Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета (3), изпълнен с Регламент за
изпълнение (ЕС) № 193/2012 на Съвета (4), за налагане на някои ограничителни мерки, насочени към
определени лица и стопански субекти в Кот д’Ивоар.
Съветът на Европейския съюз определи, че лицата, упоменати в посочените по-горе приложения, следва да
останат в списъка на лицата, които подлежат на ограничителни мерки, предвидени в Решение
2010/656/ОВППС и в Регламент (ЕО) № 560/2005.
На засегнатите лица се обръща внимание за възможността да подадат заявление до компетентните органи на
съответната(ите) държава(и)-членка(и) посочени на уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕО) №
560/2005 на Съвета, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или
конкретни плащания (вж. член 3 от регламента).
Засегнатите лица могат да отправят искане до Съвета, придружено от удостоверителни документи, за прераз
глеждане на решението за включването им в посочения по-горе списък, на следния адрес:
Council of the European Union
General Secretariat
DG K Coordination Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
На засегнатите лица се обръща внимание и на възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд
на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста
алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

285, 30.10.2010 г., стр. 28.
71, 9.3.2012 г., стр. 50.
95, 14.4.2005 г., стр. 1.
71, 9.3.2012 г., стр. 5.

9.3.2012 г.

