
EGYÉB JOGI AKTUSOK

BIZOTTSÁG

Értesítés a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő szemé-
lyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK
tanácsi rendelet 2. cikkében említett jegyzékébe felvett személyek és jogalanyok számára, a

242/2009/EK bizottsági rendelet értelmében

(2009/C 68/13)

1. A 2008/369/KKBP (1) közös álláspont felhívja a Közösséget, hogy fagyassza be a Kongói Demokratikus
Köztársaság (a továbbiakban: KDK) tekintetében a fegyverembargót megsértő, az 1533(2004), 1596(2005),
1807(2008) és 1857(2008) számú ENSZ BT-határozat értelmében összeállított és az 1533(2004) számú
ENSZ BT-határozat által felállított ENSZ-bizottság által rendszeresen felülvizsgált jegyzékben említett termé-
szetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.

Az ENSZ-bizottság által összeállított jegyzék az alábbiakra terjed ki:

– az 1. cikkben említett fegyverembargót és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket megsértő személyek és
jogalanyok,

– a KDK-ban működő külföldi fegyveres csoportok azon politikai és katonai vezetői, akik megakadályozzák
a leszerelést és az e csoportokhoz tartozó harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését,

– a kongói milíciák azon politikai és katonai vezetői, akik a KDK-n kívülről kapnak támogatást, és akik
megakadályozzák, hogy harcosaik részt vegyenek a leszerelés, a lefegyverzés és az újrabeilleszkedés folya-
matában,

– a KDK-ban tevékenykedő azon politikai és katonai vezetők, akik – az alkalmazandó nemzetközi jogot
megsértve – gyermekeket toboroznak vagy használnak fel fegyveres konfliktusok során,

– a KDK-ban tevékenykedő azon személyek, akik fegyveres konfliktusok során a gyermekeket és a nőket
megcélozva súlyosan megsértik a nemzetközi jogot, ideértve az ölést és megnyomorítást, a nemi
erőszakot, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is,

– azon személyek, akik a KDK keleti részében akadályozzák a humanitárius segítséghez való hozzáférést
vagy annak nyújtását,

– azon személyek vagy jogalanyok, akik a természeti erőforrások tiltott kereskedelmén keresztül támogatják
a KDK keleti részében tevékenykedő illegális fegyveres csoportokat.

2. Az ENSZ-bizottság 2009. március 3-án úgy határozott, hogy a jegyzékbe négy természetes személyt
vesz fel. Az érintett személyek bármikor – tetszőleges igazoló dokumentumokkal ellátott – kérelmet terjeszt-
hetnek az ENSZ bizottsága elé annak érdekében, hogy a testület vizsgálja felül az őket az ENSZ fent említett
jegyzékébe felvevő döntését. E kérelmet a következő címre kell elküldeni:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
United States of America

Információkért lásd: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml
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3. A 2. pontban említett ENSZ-határozatok alapján a Bizottság elfogadta a 242/2009/EK rendeletet (1),
mely módosítja a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel
szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rende-
let (2) I. mellékletét.

Ennélfogva az 1183/2005/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az érintett természetes személyekre:

a) a tulajdonukat képező, illetve birtokukban lévő pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása,
továbbá a pénzeszközök részükre vagy javukra közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre
bocsátásának tilalma (2. cikk); és

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel tilalma, amelynek célja vagy hatása
közvetve vagy közvetlenül a fenti a) pontban említett intézkedések kikerülése.

4. Az 1183/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletéhez a 242/2009/EK rendelettel hozzáadott természetes
személyek az ENSZ 2009. március 3-i határozata alapján véleményezhetik a jegyzékbe vételüket a Bizott-
ságnak. Ezt a véleményt a következő címre kell elküldeni:

European Commission
DG External Relations
Directorate A – Crisis Platform – Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy
Unit A2 – CHAR 12/45
rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5. Felhívjuk az érintett természetes személyek figyelmét arra is, hogy lehetőségük van a 242/2009/EK
rendeletet az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt megtámadni, az Európai Közösséget létrehozó szer-
ződés 230. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban.

6. A 242/2009/EK rendelet jegyzékei által érintett természetes személyek személyes adatait a személyes
adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, vala-
mint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet előírásaival összhangban kezelik (3).
Bármilyen, például további információkra, illetve a 45/2001/EK rendelet értelmében vett jogok (személyes
adatokhoz való hozzáférés vagy személyes adatok helyesbítése) gyakorlására vonatkozó kérelmet a Bizott-
ságnak kell elküldeni a fenti 4. pontban említett címre.

7. A szabályszerűség érdekében felhívjuk az I. mellékletben felsorolt természetes személyek figyelmét arra
a lehetőségre, hogy kérelemmel fordulhatnak az érintett tagállam(ok)nak az 1183/2005/EK rendelet
II. mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és
gazdasági erőforrásokat használhassanak fel alapvető kiadások fedezése vagy különleges kifizetések teljesítése
érdekében, az említett rendelet 3. cikkével összhangban.
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