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RADA 

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób podlegających środkom ograniczającym przewidzianym 
w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/458 w sprawie 

środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 

(2020/C 102/03) 

Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 4 decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 (1), i wskazane w załącznikach II i IV do 
decyzji (WPZiB) 2015/1333 i w załączniku III do rozporządzenia Rady (UE) 2016/44 (2) w sprawie środków ograniczają
cych w związku z sytuacją w Libii, są proszone o zwrócenie uwagi na poniższe informacje. 

Rada Unii Europejskiej po dokonaniu przeglądu wykazów wskazanych osób zdecydowała, że środki ograniczające, o któ
rych mowa w decyzji Rady 2011/137/WPZiB (3) i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011 (4), powinny dalej obowiązy
wać wobec tych osób. 

Zwraca się uwagę odnośnych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie 
członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w 
załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 2016/44, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finan
sowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 8 rozporządzenia). 

Odnośne osoby mogą złożyć do Rady wniosek o udostępnienie dodatkowych dowodów, którymi posługiwała się Rada. 
Osoby te mogą złożyć do Rady, przed dniem 15 sierpnia 2020 r., wniosek – wraz z dokumentami uzasadniającymi – o to, 
by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie została ponownie rozważona. Wnioski takie należy przesy-
łać na poniższy adres: 

Council of the European Union 
General Secretariat 
RELEX.1.C 
Rue de la Loi/Wetstraat 175 
1048 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu 

Wszelkie otrzymane uwagi zostaną uwzględnione w ramach okresowego przeglądu dokonywanego przez Radę zgodnie z 
art. 17 decyzji (WPZiB) 2015/1333. 

Zwraca się także uwagę odnośnych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.   

(1) Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34. 
(2) Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1. 
(3) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 53. 
(4) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1. 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.3.2020                                                                                                                                           C 102/3   


	Ogłoszenie skierowane do niektórych osób podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/458 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 2020/C 102/03

