
EGYÉB JOGI AKTUSOK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Értesítés azon személyek, jogalanyok és szervek számára, akikkel és amelyekkel az Iránnal szembeni 
korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK tanácsi rendelet 7. cikkének (1) és (3) bekezdésében 

említett listák kiegészülnek az 532/2010/EU bizottsági rendelet alapján 

(2010/C 160/07) 

1. A 2007/140/KKBP tanácsi közös álláspont ( 1 ) egyebek mellett rendelkezik az 1737 (2006) ENSZ BT- 
határozat mellékletében megjelölt, valamint az ENSZ BT vagy az illetékes BT-bizottság által az 1737 (2006) 
ENSZ BT-határozat (12) bekezdésének és az 1803 (2008) ENSZ BT-határozat (7) bekezdésének megfelelően 
megjelölt további természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervek pénzeszközeinek és gazdasági 
erőforrásainak befagyasztásáról. 

2. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2010. június 9-én úgy döntött, hogy e bekezdések értelmében kijelöl egy 
természetes személyt és 40 jogi személyt, jogalanyt vagy szervet. Az érintett természetes vagy jogi szemé
lyek, jogalanyok és szervek bármikor – tetszőleges igazoló dokumentumokkal ellátott – kérelmet terjeszt
hetnek az ENSZ elé annak érdekében, hogy a testület vizsgálja felül az őket kijelölő határozatot. 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 (AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK) 

További információk: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml 

3. A 2. pontban említett ENSZ-határozatok alapján a Bizottság elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó 
intézkedésekről szóló 423/2007/EK tanácsi rendelet ( 2 ) IV. mellékletét módosító 532/2010/EU rendeletet ( 3 ). 

Ennélfogva a 423/2007/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az érintett természetes és jogi szemé
lyekre, jogalanyokra és szervekre: 

a) az érintett személyek, jogalanyok vagy szervek tulajdonában vagy birtokában lévő vagy ezek ellenőrzése 
alá tartozó valamennyi pénzeszköz és gazdasági forrás befagyasztása, továbbá a pénzeszközök vagy 
gazdasági források részükre vagy javukra közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre bocsá
tásának tilalma (7. cikk (1) és (3) bekezdés); 

valamint 

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel tilalma, amelynek célja vagy hatása 
közvetve vagy közvetlenül a fenti a) pontban említett intézkedések kikerülése.
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4. A 423/2007/EK tanácsi rendelet IV. mellékletéhez az 532/2010/EU rendelettel az ENSZ 
2010. június 9-i határozatai alapján hozzáadott természetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervek 
véleményezhetik jegyzékbe vételüket a Bizottságnak. Ezt a véleményt a következő címre kell elküldeni: 

European Commission 
‘Restrictive measures’ 
Rue de la Loi/Wetstraat 200 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

5. Felhívjuk az érintett természetes vagy jogi személyek, jogalanyok és szervek figyelmét arra a lehető
ségre is, hogy az 532/2010/EU rendelettel szemben eljárást indíthatnak az Európai Unió Törvényszékénél az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelően. 

6. Az 532/2010/EU rendelet által érintett természetes személyek személyes adatait a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet ( 1 ) előírásaival összhangban kezelik. Bármilyen, 
például további információkra, illetve a 45/2001/EK rendelet értelmében vett jogok gyakorlására vonatkozó 
kérelmet a Bizottságnak kell elküldeni a fenti 4. pontban említett címre. 

7. A szabályszerűség érdekében felhívjuk a IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, 
jogalanyok és szervek figyelmét arra a lehetőségre, hogy kérelemmel fordulhatnak az érintett 
tagállam(ok)nak a 423/2007/EK rendelet III. mellékletében felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes ható
ságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat használhassanak 
fel alapvető kiadások fedezése vagy különleges kifizetések teljesítése érdekében, a rendelet 10. cikkével vagy 
a rendelet 8. vagy 9. cikkében említett engedéllyel összhangban.
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