
EGYÉB JOGI AKTUSOK

TANÁCS

Értesítés azon személyek és szervezetek számára, akik és amelyek a Burmával/Mianmarral szembeni
korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet 7., 11. és 15. cikkében említett listákon

szerepelnek

(2008/C 65/12)

Az Európai Unió Tanácsa megállapította, hogy

1. A fent említett rendelet V. mellékletben felsorolt vállalkozások, jogi személyek, szervezetek vagy
testületek:

a) a következő ipari ágazatokban tevékenykedő burmai/mianmari vállalkozások:

– fakitermelés és fafeldolgozás,

– szén-, arany-, ezüst-, vas-, ón-, réz-, volfrám-, ólom-, mangán-, nikkel- és cinkbányászat,

– drága- és féldrágakövek, többek között gyémánt, rubin, zafír, jade és smaragd bányászata és feldol-
gozása; vagy

b) az ilyen vállalkozások tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló, vagy nevében és helyett eljáró
természetes vagy jogi személyek, testületek vagy szervezetek.

2. A rendelet VI. mellékletben felsorolt jogi személyek vagy testületek:

a) a burmai/mianmari kormány egyes tagjai; vagy

b) velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek.

3. A VII. mellékletben felsorolt jogi személyek vagy testületek:

a) a burmai/mianmari kormány tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló vállalkozások vagy olyan
állami szervezet, vállalkozás, ide értve 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.

Ebből következően a Tanács úgy határozott, hogy az említett személyeket és testületeket a három listán
tartja, vagy azokra felveszi.

A 194/2008/EK rendelet (1) a következőket írja elő:

1. az új beruházások tilalmát az V. mellékletben felsorolt burmai/mianmari vállalatokra, jogi személyekre
vagy testületekre vonatkozóan, valamint azt, hogy tilos a listán szereplőknek a III. mellékletben szereplő
árucikkek és technológia értékesítése, beszerzése, szállítása vagy kivitele céljából, vagy a kapcsolódó tech-
nikai segítségnyújtás vagy képzés számára finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani;

2. a VI. mellékletben felsorolt személy, csoport 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

3. az új beruházások tilalmát a VII. mellékletben felsorolt vállalkozásoknál, jogi személyeknél vagy testüle-
teknél.
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(1) HL L 66., 2008.3.10., 1. o.



A VI. mellékletben felsorolt személyek vagy testületek figyelmét felhívják arra a lehetőségre, hogy az érintett
tagállam(ok) a rendelet IV. mellékletében felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságaihoz kérelemmel
fordulhatnak arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket használhassanak fel alapvető szükség-
letek kielégítése vagy különös kifizetések teljesítése érdekében, az említett rendelet 13. cikkével összhangban.

A felsorolt személyek vagy testületek bármikor kérhetik a Tanácsot – a kérelmüket alátámasztó dokumen-
táció megküldésével egyidőben –, hogy vizsgálja felül a felsoroltaknak a fent említett jegyzékbe foglalására,
illetve abban megtartására vonatkozó határozatát. A kérelmet a következő címre küldhetik: Az Európai Unió
Tanácsa, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles.

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

Az érintett személyek vagy testületek figyelmét arra is felhívják, hogy lehetőségük van a Tanács határozatát
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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