
EGYÉB JOGI AKTUSOK

TANÁCS

Értesítés azon személyek/csoportok/szervezetek számára, akikkel és amelyekkel a Burmával/
Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a
817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet 11. és

15. cikkében említett listák kiegészülnek, a 385/2008/EK bizottsági rendelet alapján

(2008/C 109/08)

A 2008/349/KKBP közös álláspontban az Európai Unió Tanácsa a 2006/318/KKBP közös álláspont (1) bizo-
nyos mellékleteinek módosításáról határozott a következők megállapítása után:

1. A 2006/318/KKBP közös álláspont II. mellékletében felsorolt személyek és szervezetek:

a) a burmai/mianmari kormány egyes tagjai; vagy

b) a 2006/318/KKBP közös álláspont 4. cikke (1) bekezdésében és 5. cikke (1) bekezdésében említett,
velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek.

2. A 2006/318/KKBP közös álláspont III. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek:

a) a burmai/mianmari kormány tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló vállalkozások vagy olyan
állami szervezet, vállalkozás, ideértve a magánjog szabályai szerint létrehozott azon vállalkozásokat is,
amelyekben az állami hatóságok többségi tulajdonnal rendelkeznek, valamint az említett állam
ügynökségei;

b) a burmai/mianmari kormány egyes tagjai vagy a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi
személy, szervezet vagy testület tulajdonában lévő, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve irányított
valamennyi vállalkozás; vagy

c) az a) és b) pontokban felsorolt vállalkozások tulajdonában lévő vagy helyett, illetve nevében eljáró jogi
személyek, szervezetek vagy testületek.

A 194/2008/EK tanácsi rendelet (2) 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjában lévő felhatalmazás alapján a
Bizottság ebből következően elfogadta a 385/2008/EK rendeletet (3), amely a 194/2008/EK rendelet VI. és
VII. mellékletét módosítja.

A 194/2008/EK rendelet a következőket írja elő:

1. a VI. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy testület tulajdonában lévő valamennyi pénzeszköz,
pénzügyi eszköz és gazdasági erőforrás befagyasztását, valamint azt, hogy tilos számukra – közvetlenül
vagy közvetve – pénzeszközöket, más pénzügyi eszközöket és gazdasági forrásokat rendelkezésre bocsá-
tani; valamint

2. az új beruházások tilalmát a VII. mellékletben felsorolt vállalkozásoknál, jogi személyeknél, szerveze-
teknél vagy testületeknél.

A VI. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek figyelmét felhívják arra a lehetőségre, hogy az érintett
tagállam(ok) a 194/2008/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságaihoz
kérelemmel fordulhatnak arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket használhassanak fel alapvető
szükségletek kielégítése vagy különös kifizetések teljesítése érdekében, az említett rendelet 13. cikkével össz-
hangban.
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(1) HL L 116., 2006.4.29., 77. o. A legutóbb a 2008/349/KKBP közös állásponttal (HL L 116., 2008.4.30.) módosított közös
álláspont.

(2) HL L 66., 2008.3.10., 1. o.
(3) HL L 116., 2008.4.30., 5. o.



A felsorolt személyek és szervezetek bármikor kérhetik a Tanácsot – a kérelmüket alátámasztó dokumentáció
megküldésével egyidőben –, hogy vizsgálja felül a felsoroltaknak a fent említett jegyzékbe foglalására, illetve
abban megtartására vonatkozó határozatát. A kérelmet a következő címre küldhetik:

Council of the European Union (az Európai Unió Tanácsa),
rue de la Loi 175
B-1048 Brussels (Brüsszel)

Az ilyen kérelmekkel kézhezvételük után foglalkoznak. E tekintetben az érintett személyek és szervezetek
figyelmét felhívják arra a tényre, hogy a Tanács a 2006/318/KKBP közös álláspont 9. cikke értelmében e
jegyzékeket rendszeresen felülvizsgálja.

Az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra is felhívják, hogy lehetőségük van a 385/2008/EK rende-
letet az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt megtámadni, az Európai Közösséget létrehozó szerződés
230. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban.
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