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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα και τις οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται το άρθρο 19 παρ. 1
στοιχείο β) και το άρθρο 20 παρ. 1 στοιχείο β) της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(Παράρτημα II) και το άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 του Συμβουλίου
(Παράρτημα VIII)
(2012/C 20/02)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι ακόλουθες πληροφορίες απευθύνονται στα πρόσωπα και στις οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ
της απόφασης του Συμβουλίου 2010/413/ΚΕΠΠΑ της 26ης Ιουλίου 2010, όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση του Συμβουλίου 2012/35/ΚΕΠΠΑ της 23ης Ιανουαρίου 2012 (1), και το παράρτημα VIII του κανονι
σμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 961/2010, όπως εφαρμόσθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό του Συμβουλίου
(ΕΕ) αριθ. 54/2012 της 23ης Ιανουαρίου 2012 (2).
To Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να συμπεριληφθούν επιπρόσθετα πρόσωπα και οντότητες στους
καταλόγους των προσώπων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζονται το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχείο β) και το
άρθρο 20 παρ. 1 στοιχείο β) της απόφασης αριθ. 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και το άρθρο 16 παρ. 2
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν.
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων προσώπων και οντοτήτων στη δυνατότητα που τους παρέχεται να
υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους (ή των οικείων κρατών μελών) βάσει των
ιστοσελίδων του παραρτήματος V του κανονισμού, ώστε να τους χορηγηθεί άδεια για τη χρησιμοποίηση των
δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (πρβ. άρθρα 17, 18 και 19 του κανονι
σμού).
Τα εν λόγω πρόσωπα ή οντότητες δύνανται να υποβάλουν αίτημα στο Συμβούλιο, που θα συνοδεύεται από τα
σχετικά έγγραφα, για επανεξέταση της απόφασης περί υπαγωγής τους στους ως άνω καταλόγους, στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γενική Γραμματεία
ΓΔ K Μονάδα Συντονισμού
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Επισύρεται η προσοχή στο ότι κάθε πρόσωπο και οντότητα μπορεί να προσβάλει την απόφαση του Συμβουλίου
ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
άρθρο 275 παράγραφος 2 και το άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 19 της 24.1.2012, σ. 22.
(2) ΕΕ L 19 της 24.1.2012, σ. 1.
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