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TANÁCS 

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 Abu Nidal Szervezet (ANO), a Babbar Khalsa, a 
Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem), az Ifjú Szikhek Nemzetközi Szövetsége 
(ISYF), a Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE), a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ), a Forradalmi 
Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) és a TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, más 

néven Kurdisztáni Szabadság Sólymai vagy Kurdisztáni Szabadság Héjái számára 

(lásd a 2009. június 15-i 2009/501/EK tanácsi rendelet mellékletét) 

(2009/C 261/14) 

A 2009. június 15-i 501/2009/EK tanácsi rendeletben felsorolt Abu Nidal Szervezet (ANO), a Babbar 
Khalsa, a Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem), az Ifjú Szikhek Nemzetközi Szövetsége 
(ISYF), a Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE), a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ), a Forradalmi Népi 
Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) és a TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, más néven Kurdisz
táni Szabadság Sólymai vagy Kurdisztáni Szabadság Héjái tudomására hozzuk a következő információkat. 

A 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet előírja, hogy az érintett személyek, csoportok, 
szervezetek tulajdonában lévő valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást be 
kell fagyasztani, valamint hogy semmiféle pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást nem 
lehet – sem közvetlenül, sem közvetve – rendelkezésükre bocsátani. 

A fent említett csoportokat és szervezeteket tartalmazó listára vonatkozóan új információk kerültek a 
Tanács birtokába. Ezen új információk vizsgálatát követően a Tanács értelemszerűen módosította az indo
kolást. 

Az érintett csoportok és szervezetek kérelmet nyújthatnak be, hogy a Tanács adjon naprakész indokolást 
arról, hogy milyen okkal tartotta őket az említett listán; a kérelmek az alábbi címre küldhetők: 

Council of the European Union 
(Attn: CP 931 designations) 
Rue de la Loi 175 
1048 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIЁ 

A kérelmet az ezen értesítés közzétételétől számított két héten belül be kell nyújtani. 

Az érintett csoportok és szervezetek – az esetleges igazoló dokumentummal kiegészítve – bármikor 
kérelmet nyújthatnak be a fenti címre a Tanácshoz, hogy az bírálja felül a listára való felvételükről és az 
ott tartásukról szóló határozatot. E kérelmeket kézhezvételükkor bírálják el. E tekintetben felhívjuk az 
érintett csoportok és szervezetek figyelmét a listának a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (6) 
bekezdésének értelmében történő, a Tanács általi rendszeres felülvizsgálatára. Ahhoz, hogy a kérelmeket a 
következő felülvizsgálatkor el lehessen bírálni, azokat az indokolásról való értesítéstől számított két héten 
belül be kell nyújtani.
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Felhívjuk az érintett csoportok és szervezetek figyelmét azon lehetőségre, hogy az érintett tagállam(ok)nak a 
rendelet mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz jogosítvány iránti kérelmet nyújthatnak be a befa
gyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használata iránt, a 
rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően. 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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