
Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben
hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke

(3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára

(2008/C 109/09)

A 2007/868/EK tanácsi határozatban meghatározott listán szereplő Hofstadgroep tudomására hozzuk a
következő információkat.

Az Európai Unió Tanácsa megállapította, hogy továbbra is érvényesek azok az okok, amelyek alapján a fenti
csoport a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott
különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletben előírt,
korlátozó intézkedések alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek fent említett listáján szerepel. Követ-
kezésképpen a Tanács továbbra is a listán szándékozik tartani ezt a csoportot.

Felhívjuk az érintett csoport figyelmét arra, hogy a 2007/868/EK határozat elfogadása óta a Tanács új infor-
mációt kapott a listával kapcsolatban. Ezen új információra figyelemmel a Tanács továbbra is a fent említett
listán szándékozik tartani az érintett csoportot. Ezért a Tanács ennek megfelelően módosította indokolását.

Az érintett csoportnak módja van megkérni a Tanács arra vonatkozó felülvizsgált indokolását, hogy a
csoportot a fent említett listára felvette, és továbbra is ott tartja, az alábbi címen:

Az Európai Unió Tanácsa
(CP 931-megjelölések)
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles

Az érintett csoport bármikor kérvényt nyújthat be a fenti címre a Tanácshoz – minden igazoló dokumen-
tummal együtt –, hogy a listára való felvételükről és ott tartásukról szóló határozatot vizsgálja felül. Az ilyen
kérelmekkel kézhezvételük után foglalkoznak. E tekintetben felhívjuk az érintett csoport figyelmét a listának
a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (6) bekezdésének értelmében történő, a Tanács általi rendszeres
felülvizsgálatára. Ahhoz, hogy a kérvényt a következő felülvizsgálatkor figyelembe vegyék, azt ezen érte-
sítés közzétételétől számított két hónapon belül kell benyújtani.

Végezetül felhívjuk az érintett csoport figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint jogosítvány iránti kérelmet
nyújthat be az érintett tagállam(ok)nak a rendelet mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz a befagyasz-
tott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használata iránt (vö. a rendelet
5. cikkével). Az illetékes hatóságok frissített listája az alábbi internetes címen érhető el:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
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