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II
(Nelegislativní akty)

MEZINÁRODNÍ DOHODY
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku
1975)
Podle oznámení depozitáře C.N.661.2014.TREATIES – XI.A.16 vstupují v platnost ode dne 1. ledna 2015 pro všechny smluvní
strany tyto změny Úmluvy TIR:

Příloha 1, strana 11, bod 5
Kód „HS: 24.03.10“ se nahrazuje kódem „HS: 24.03.11 a 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 35)“

Příloha 6, vysvětlivka 0.8.3, bod 5
Kód „HS: 24.03.10“ se nahrazuje kódem „HS: 24.03.11 a 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 35)“

Příloha 6, nová vysvětlivka 0.38.2
Vkládá se nová vysvětlivka k čl. 38 odst. 2, která zní:
„Vysvětlivka k odstavci 2
0.38.2.

Zákonný požadavek oznámit Výkonné radě TIR, že určitá osoba byla dočasně nebo trvale vyloučena
z požívání výhod plynoucích z ustanovení úmluvy, se považuje za splněný řádným použitím elektronic
kých aplikací, které pro tento účel vytvořil Sekretariát TIR pod dohledem Výkonné rady TIR. (ECE/TRANS/
WP.30/AC.2/115, odst. 43)“

Příloha 6, nová vysvětlivka 8.9.1
Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 8 čl. 9 odst. 1, která zní:
„8.9.1.

Členové Výkonné rady TIR jsou odborně způsobilí a mají zkušenosti s uplatňováním celních režimů, ze
jména tranzitního režimu TIR, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Členové rady jsou nomino
váni svými vládami či organizacemi, které jsou smluvními stranami úmluvy. Zastupují zájmy smluvních
stran úmluvy, a nikoli zvláštní zájmy jednotlivých vlád či organizací. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117,
odst. 29)“

Příloha 6, nová vysvětlivka 8.9.2
Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 8 čl. 9 odst. 2, která zní:
„8.9.2.

Pokud některý člen Výkonné rady TIR odstoupí před dokončením svého mandátu, může Správní výbor
zvolit náhradního člena. Zvolený člen v takovém případě zastává funkci jen po dobu, která zbývá do skon
čení mandátu jeho předchůdce. Není-li člen Výkonné rady TIR schopen dokončit svůj mandát z jiných
důvodů než odstoupení, měly by vnitrostátní správní orgány příslušného člena tuto informaci písemně
sdělit Výkonné radě TIR a Sekretariátu TIR. Správní výbor může v takovém případě pro zbývající část
mandátu zvolit náhradního člena. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, odst. 29)“
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Příloha 6, nová vysvětlivka 9.II.4
Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 9 části II odst. 4, která zní:
„Vysvětlivka k odstavci 4
9.II.4

Zákonné požadavky týkající se předkládání údajů, jež jsou stanoveny v odstavci 4, se považují za splněné
řádným použitím elektronických aplikací, které pro tento účel vytvořil Sekretariát TIR pod dohledem
Výkonné rady TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 30)“

Příloha 6, nová vysvětlivka 9.II.5
Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 9 části II odst. 5, která zní:
„Vysvětlivka k odstavci 5
9.II.5

Vysvětlivka 9.II.4 se použije obdobně pro odstavec 5. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 30)“

Příloha 9 část I odst. 3 bod vi)
Stávající text se nahrazuje tímto:
„vi)

sdělit Výkonné radě TIR každoročně před 1. březnem cenu každého typu karnetu TIR, který vydává;“.
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NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1275/2014
ze dne 1. prosince 2014,
kterým se provádí čl. 9 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní
omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské
demokratické republice
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující
opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (1), a zejména na
čl. 9 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 18. července 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 1183/2005.

(2)

Dne 12. dubna 2013 výbor Rady bezpečnosti zřízený na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004)
o Konžské demokratické republice (dále jen „výbor Rady bezpečnosti“) aktualizoval a pozměnil seznam osob
a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Dne 30. června 2014 výbor Rady bezpečnosti doplnil na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující
opatření, jeden subjekt.

(4)

Dne 31. října 2014 výbor Rady bezpečnosti vydal nový konsolidovaný seznam osob a subjektů, na něž se vzta
hují omezující opatření.

(5)

Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Radu
předsedkyně
B. LORENZIN

(1) Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA

a) Seznam osob podle článků 3, 4 a 5
1.

Eric BADEGE

Datum narození: 1971 Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků pro Demokratickou republiku Kongo (DRK) ze dne 15. listopadu 2012 se
‚pplk. Eric Badege stal styčnou osobou Hnutí 23. března (M23) v Masisi a velel společným operacím …‘ spolu s dalším
vojenským vůdcem. Ve zprávě se dále uvádí, že ‚série koordinovaných útoků provedených v srpnu [2012] pplk. Badegem
… umožnila skupině M23 destabilizovat značnou část oblasti Masisi‘. ‚Podle bývalých bojovníků jednal pplk. Badege …
při přípravě útoků na rozkaz plk. Makengy.‘ Jakožto vojenský velitel skupiny M23 je Badege odpovědný za závažná
porušování práv, která byla mimo jiné zacílena na děti a ženy v rámci ozbrojeného konfliktu. Podle zprávy skupiny
odborníků z listopadu 2012 došlo k několika závažným případům bezohledného zabíjení civilistů včetně žen a dětí. Od
května 2012 zabila skupina Raia Mutomboki pod velením skupiny M23 v sérii koordinovaných útoků stovky civilistů.
V srpnu Badege provedl společné útoky spojené s bezohledným zabíjením civilistů. V listopadové zprávě skupiny odbor
níků se uvádí, že tyto útoky společně organizovali Badege a plukovník Makoma Semivumbi Jacques. Podle zprávy
skupiny odborníků uvedli místní vedoucí představitelé z Masisi, že těmto útokům skupiny Raia Mutomboki velel přímo
na místě právě Badege. Podle zprávy, kterou přinesla rozhlasová stanice Radio Okapi dne 28. července 2012, ‚informoval
správce oblasti Masisi tuto sobotu dne 28. července o zběhnutí velitele 2. praporu 410. pluku ze základny Ozbrojených
sil DRK (FARDC) v Nabiondu, asi třicet kilometrů severozápadně od Gomy v Severním Kivu. Podle jeho výpovědi mířil
plk. Eric Badege a více než stovka vojáků v pátek do Rubaye, 80 kilometrů severně od Nabionda. Tuto informaci
potvrdilo několik zdrojů.‘ Podle článku BBC ze dne 23. listopadu 2012 byla skupina M23 vytvořena poté, co bývalí
členové Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), kteří byli začleněni do FARDC, začali protestovat proti špatným
podmínkám a platům a proti skutečnosti, že nebyla plně provedena mírová dohoda ze dne 23. března 2009 mezi CNDP
a DRK, jíž byl CNDP začleněn do FARDC. Podle zprávy organizace IPIS z listopadu 2012 byla skupina M23 zapojena do
aktivních vojenských operací, jejichž cílem je převzít kontrolu nad územím východní části DRK. Skupina M23 a FARDC
bojovaly ve dnech 24. a 25. července 2012 o kontrolu nad několika městy a vesnicemi ve východní části DRK; skupina
M23 zaútočila na FARDC dne 26. července 2012 v Rumangabu; dne 17. listopadu 2012 vyhnala FARDC z Kibumby
a dne 20. listopadu 2012 převzala kontrolu nad Gomou. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 několik
bývalých bojovníků ze skupiny M23 tvrdí, že vůdci skupiny M23 svévolně popravili desítky dětí, které se pokusily
uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW)
ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve Rwandě, této organizaci sdělil,
že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se pokusil v červnu uprchnout. Chlapec
byl dopaden a umlácen k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odvedenců. Jeden z velitelů skupiny M23,
který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec zabit, údajně řekl: ‚Chtěl nás opustit.‘
Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk svévolně popraveno nejméně 33 nových odve
denců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky jiných odvedenců, aby viděli, jaký
trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: ‚Když jsme byli u skupiny M23, řekli nám, [že máme na vybranou]
a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Někteří z nich byli dopadeni a to
znamenalo jejich okamžitou smrt.‘
2.

Frank Kakolele BWAMBALE (také znám jako: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale)

Funkce: Generál FARDC. Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další
informace: V lednu 2008 opustil CNDP. Od července 2011 pobývá v Kinshase. Od roku 2010 byl Kakolele zapojen do
činností navenek jménem programu vlády DRK Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des
Conflits Armés (STAREC), včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Bývalý vůdce Shromáždění za konžskou demokracii – Osvobozenecké hnutí (RCD-ML), má vliv na jeho politiku, velí
jeho silám a řídí je. RCD-ML je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003),
které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Generál Ozbrojených sil DRK
(FARDC), od července 2011 není přidělen k žádné jednotce. V lednu 2008 opustil Národní kongres pro obranu lidu
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(CNDP). Od července 2011 pobývá v Kinshase. Od roku 2010 byl Kakolele zapojen do činností navenek jménem
programu vlády DRK Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC),
včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011.
3.

Gaston IYAMUREMYE (také znám jako: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro,
d) Rumuli)

Funkce: a) předseda FDLR, b) druhý místopředseda FDLR/FOCA. Adresa: (Od července 2011 působí v Kalonge,
provincie Severní Kivu.). Datum narození: 1948 Místo narození: a) Okres Musanze, Severní provincie, Rwanda,
b) Ruhengeri, Rwanda Státní příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. prosince 2010 Další infor
mace: Brigádní generál.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle několika zdrojů, mj. skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, je Gaston Iyamu
remye druhým místopředsedou Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a je považován za kmenového člena
jejich vojenského a politického vedení. Do prosince 2009 byl Gaston Iyamuremye také vedoucím úřadu Ignace Murwa
nashyaky (předsedy FLDR) v Kibui v DRK. Předseda FDLR a druhý místopředseda FDLR/FOCA. Od července 2011
působí v Kalonge, provincie Severní Kivu.
4.

Innocent KAINA (také znám jako: a) plukovník Innocent Kaina, b) ‚India Queen‘)

Místo narození: Bunagana, oblast Rutshuru, DRK Datum zařazení na seznam OSN: 30. listopadu 2012.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Innocent Kaina je v současné době velitelem sektoru v rámci Hnutí 23. března (M23). Je odpovědný za závažná porušení
mezinárodního práva a lidských práv a sám se takových porušení dopustil. V červenci roku 2007 shledal posádkový
vojenský soud v Kinshase plukovníka Kainu odpovědného za zločiny proti lidskosti spáchané v okrese Ituri v období od
května roku 2003 do prosince roku 2005. Byl propuštěn v roce 2009 na základě mírové dohody mezi konžskou vládou
a Národním kongresem pro obranu lidu (CNDP). V roce 2009 se v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) dopustil poprav,
únosů a těžkých ublížení na zdraví v oblasti Masisi. Jako velitel podřízený generálu Ntagandovi byl v dubnu roku 2012
iniciátorem vzpoury bývalého CNDP v oblasti Rutshuru. Zajišťoval bezpečnost vzbouřenců mimo oblast Masisi. Od
května do srpna roku 2012 dohlížel na nábor a výcvik více než 150 dětí pro povstání vedené skupinou M23 a střílel
chlapce, kteří se pokusili uprchnout. V červenci roku 2012 cestoval do Berundy a Degha za účelem mobilizace a náboru
pro skupinu M23.
5.

Jérôme KAKWAVU BUKANDE (také znám jako: a) Jérôme Kakwavu, b) ‚Commandant Jérôme‘)

Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: V prosinci 2004
mu byla udělena hodnost generála Ozbrojených sil DRK (FARDC). Od července 2011 uvězněn ve věznici Makala v Kins
hase. Od 25. března 2011 vede Vysoký vojenský soud v Kinshase řízení proti Kakwavuovi pro válečné zločiny.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Bývalý předseda Svazu konžských vlastenců/Ozbrojených sil konžského lidu (UCD/FAPC). FAPC ovládá ilegální hraniční
přechody mezi Ugandou a DRK – klíčovou tranzitní trasu pro tok zbraní. Jako předseda organizace FAPC měl vliv na její
politiku, velel jí a řídil ji. FAPC se zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi, čímž porušovala zbrojní embargo.
Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za
nábor a využívání dětí v Ituri v roce 2002. Jako jeden z pěti vysokých důstojníků Ozbrojených sil DRK (FARDC) byl
obviněn ze závažné trestné činnosti týkající se sexuálního násilí a během návštěvy v roce 2009 Rada bezpečnosti na jeho
případ upozornila vládu. V prosinci 2004 mu byla udělena hodnost generála FARDC. Od července 2011 uvězněn ve
věznici Makala v Kinshase. Dne 25. března 2011 zahájil Vysoký vojenský soud v Kinshase řízení proti Kakwavuovi pro
válečné zločiny.
6.

Germain KATANGA

Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: V prosinci 2004
byl jmenován generálem FARDC. Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Řízení proti
němu bylo zahájeno v listopadu 2009.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Vůdce Fronty vlasteneckého odporu v Ituri (FRPI). Zapojen do převodů zbraní v rozporu se zbrojním embargem. Podle
Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor
a využívání dětí v Ituri v letech 2002–2003. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC).
Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Řízení proti němu bylo zahájeno v listopadu
2009.
7.

Thomas LUBANGA

Místo narození: Ituri, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další
informace: Zadržen v Kinshase v březnu 2005 za účast UPC/L na porušování lidských práv. Dne 17. března 2006
předán Mezinárodnímu trestnímu soudu. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí
svobody. Proti rozhodnutí soudu se odvolal.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Předseda Svazu konžských vlastenců/Lubanga (UPC/L), jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezo
luce č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi.
Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za
nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002–2003. Zadržen v Kinshase v březnu 2005 za účast UPC/L na porušování
lidských práv. Dne 17. března 2006 předán orgány DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. Řízení proti němu bylo zahá
jeno v lednu 2009 a mělo skončit v roce 2011. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí
svobody. Proti rozhodnutí soudu se odvolal.
8.

Sultani MAKENGA (také znám jako: a) ‚Makenga, Colonel Sultani‘, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Datum narození: 25. prosince 1973 Místo narození: Rutshuru, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení
na seznam OSN: 13. listopadu 2012 Další informace: Vojenský vůdce skupiny M23 působící v DRK.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Sultani Makenga je vojenský vůdce skupiny Hnutí 23. března (M23), také známé jako Konžská revoluční armáda, půso
bící v Demokratické republice Kongo (DRK). Jako vůdce skupiny M23 se Sultani Makenga dopustil závažných porušení
mezinárodního práva, která se týkají dětí a žen v rámci ozbrojených konfliktů, včetně zabití a těžkých ublížení na zdraví,
sexuálního násilí, únosu a nuceného vysídlení, a je za taková porušení práva odpovědný. Je také odpovědný za porušo
vání mezinárodního práva v souvislosti s činností skupiny M23 týkající se náboru dětí nebo jejich využívání v ozbro
jeném konfliktu v DRK. Pod velením Sultaniho Makengy spáchala skupina M23 rozsáhlé brutální činy vůči civilnímu
obyvatelstvu DRK. Podle svědectví a zpráv bojovníci operující pod velením Sultaniho Makengy znásilňovali na celém
území Rutshuru ženy a děti, z nichž některým bylo jen 8 let, přičemž tyto činy byly součástí strategie upevnění kontroly
nad územím Rutshuru. Pod Makengovým velením vedla skupina M23 rozsáhlé akce násilného náboru dětí v DRK
a v regionu a dopustila se zabíjení, zmrzačení a zranění velkého počtu dětí. Mnohé z násilně odvedených dětí jsou
mladší 15 let. Makenga také údajně získává zbraně a související materiál, čímž porušuje opatření, jež přijala DRK za
účelem provádění zbrojního embarga, včetně vnitrostátních předpisů o dovozu a držení zbraní a souvisejícího materiálu.
Makengovo působení jako vůdce skupiny M23 zahrnuje závažná porušení mezinárodního práva a brutální činy vůči
civilnímu obyvatelstvu DRK a zhoršilo stav nejistoty, vysidlování a konfliktu v regionu. Vojenský vůdce skupiny M23
působící v DRK.
9.

Khawa Panga MANDRO (také znám jako: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul
Karim, e) Yves Khawa Panga Mandro, f) Mandro Panga Kahwa, g) ‚Chief Kahwa‘, h) ‚Kawa‘)

Datum narození: 20. srpna 1973 Místo narození: Bunia, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Od dubna 2005 vězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového
procesu. V říjnu roku 2005 zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním
orgánům v Kinshase na základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného ublí
žení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. Od července 2011 uvězněn v centrální věznici Makala v Kinshase.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Bývalý předseda strany PUSIC, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), která
se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Podle Úřadu zvláštního předsta
vitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri
v letech 2001–2002. Od dubna 2005 vězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového procesu. V říjnu roku 2005
zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním orgánům v Kinshase na
základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví a těžkého
ublížení na zdraví. Od července 2011 uvězněn v centrální věznici Makala v Kinshase.
10. Callixte MBARUSHIMANA
Datum narození: 24. července 1963 Místo narození: Ndusu/Ruhengeri, Severní provincie, Rwanda Státní příslušnost:
rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009 Další informace: Zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na
základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR
v provinciích Kivu v roce 2009 a předán do Haagu dne 25. ledna 2011.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Až do svého zatčení výkonný tajemník Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a místopředseda vysokého
vojenského velení FDLR. Vedoucí politický a vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která
brání odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušuje rezoluci Rady bezpečnosti 1857
(2008) OP 4 b). Zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny
a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v Severním a Jižním Kivu v roce 2009 a předán do Haagu dne
25. ledna 2011.
11. Iruta Douglas MPAMO (také znám jako: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)
Adresa: Gisenyi, Rwanda (od července 2011) Datum narození: a) 28. prosince 1965, b) 29. prosince 1965 Místo
narození: a) Bashali, Masisi, DRK, b) Goma, DRK, c) Uvira, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Od chvíle, kdy se zřítila dvě z letadel Great Lakes Business Company
(GLBC), není známo, čím se zabývá.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Majitel/ředitel letecké společnosti Compagnie Aérienne des Grands Lacs a obchodní společnosti Great Lakes Business
Company, jejichž letadla pomáhala ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003). Je
rovněž odpovědný za zatajování informací o letech a zásilkách, zjevně za účelem umožnění porušování zbrojního
embarga. Od chvíle, kdy se zřítila dvě z letadel Great Lakes Business Company (GLBC), není známo, čím se zabývá.
12. Sylvestre MUDACUMURA (také znám jako: a) Mupenzi Bernard, b) ‚General Major Mupenzi‘, c) ‚General Mudacu
mura‘, d) ‚Radja‘)
Adresa: Les Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu, DRK (od července 2011). Státní příslušnost: rwandská
Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Vojenský velitel FDLR-FOCA, rovněž politický
1. místopředseda a vrchní velitel FOCA, čímž kombinuje veškeré vojenské a politické funkce od zatčení vůdců FDLR
v Evropě.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Velitel Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR), který měl vliv na politiku a velel silám FDLR a řídil jejich
činnost; FDLR jsou jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), která se
v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Mudacumura (či jeho podřízení)
byl v telefonním kontaktu s vůdcem FDLR Murwanashyakaem v Německu i v době masakru v Busurungi v květnu 2009
a s vojenským velitelem majorem Guillaumem během operací Umoja Wetu a Kimia II v roce 2009. Podle Úřadu zvláštní
představitelky generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za 27 případů náboru
a využívání dětí jednotkami pod jeho velením v provincii Severní Kivu v letech 2002–2007. Vojenský velitel FDLRFOCA, rovněž politický 1. místopředseda a vrchní velitel Bojových sil Abucunguzi (FOCA), čímž kombinuje veškeré
vojenské a politické funkce od zatčení vůdců FDLR v Evropě.
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13. Leodomir MUGARAGU (také znám jako: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)
Adresa: Velitelství FDLR v lese Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu, DRK (od července 2011). Datum naro
zení: a) 1954, b) 1953 Místo narození: a) Kigali, Rwanda b) Rushashi, Severní provincie, Rwanda Státní příslušnost:
rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. prosince 2010 Další informace: náčelník štábu FDLR/FOCA, pověřen
správou.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle volně dostupných zdrojů a oficiálních zpráv je Leodomir Mugaragu náčelníkem štábu Bojových sil Abucunguzi za
osvobození Rwandy (FOCA), ozbrojeného křídla Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR). Podle oficiálních
zpráv je Mugaragu hlavním plánovačem vojenských operací FDLR ve východní částí DRK. Náčelník štábu FDLR/FOCA,
pověřen správou.
14. Leopold MUJYAMBERE (také znám jako: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)
Adresa: Nyakaleke (jihovýchod Mwengy), Jižní Kivu, DRK. Datum narození: a) 17. března 1962, b) přibližně v roce
1966 Místo narození: Kigali, Rwanda Státní příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 3. března
2009 Další informace: Od července 2011 velitel operačního sektoru FDLR/FOCA Jižní Kivu, nyní zvaného ‚Amazon‘.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Velitel druhé divize Bojových sil Abucunguzi (FOCA)/záložních brigád (ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobo
zení Rwandy – FDLR). Vedoucí vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu
s bodem 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení
bojovníků. Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK,
podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny
a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají
od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti
jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857
(2008). Od července 2011 velitel operačního sektoru FDLR/FOCA Jižní Kivu, nyní zvaného ‚Amazon‘.
15. Jamil MUKULU (také znám jako: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu,
e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i)‚Professor Musharaf‘,
j) Talengelanimiro)
Funkce: a) vedoucí představitel Spojeneckých demokratických sil (ADF); b) velitel, Spojenecké demokratické síly. Datum
narození: a) 1965, b) 1. ledna 1964 Místo narození: vesnice Ntoke, hrabství Ntenjeru, okres Kayunga, Uganda Státní
příslušnost: ugandská Datum zařazení na seznam OSN: 12. října 2011.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle volně dostupných zdrojů a oficiálních zpráv, mimo jiné zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpeč
nosti OSN pro DRK, je Jamil Mukulu vojenským velitelem Spojeneckých demokratických sil (ADF), což je zahraniční
ozbrojená skupina, která působí v DRK a brání odzbrojení a dobrovolné repatriaci a přesídlení bojovníků ADF, jak je
uvedeno v odst. 4 písm. b) rezoluce č. 1857 (2008). Skupina odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro
DRK informovala, že Mukulu velí a poskytuje materiální podporu ADF (ozbrojená skupina operující na území DRK).
Podle řady zdrojů, mimo jiné zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, Jamil
Mukulu rovněž nadále uplatňuje vliv v politice, financuje a kontroluje činnost sil ADF v terénu a zajišťuje přímé velení
a v této souvislosti mimo jiné kontroluje vazby na mezinárodní teroristické sítě.
16. Ignace MURWANASHYAKA (také znám jako: ‚Dr. Ignace‘)
Titul: Dr. Datum narození: 14. května 1963 Místo narození: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda. Státní
příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Zatčen německými
orgány dne 17. listopadu 2009. Ve funkci předsedy FDLR/FOCA nahrazen Gastonem Iamuremyem, také známým jako
‚Rumuli‘. Řízení proti Murwanashyakovi pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v DRK
v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Předseda Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a vrchní velitel ozbrojených sil FDLR, má vliv na jejich
politiku, velí jim a řídí je. FDLR je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003),
která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Byl v telefonickém
kontaktu s polními veliteli FDLR (a to i během masakru v Busurungi v květnu 2009); dával vojenské příkazy vysokému
velení; účastnil se koordinace převozu zbraní a munice jednotkám FDLR a vydával konkrétní pokyny k jejich použití;
spravoval vysoké částky peněz získané nezákonným prodejem přírodního bohatství z oblastí pod kontrolou FDLR. Podle
Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl jako předseda
a vojenský velitel FLDR odpovědný za vydávání příkazů k náboru a využívání dětí silami FLDR ve východním Kongu.
Zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Ve funkci předsedy FDLR/FOCA nahrazen Gastonem Iamuremyem,
také známým jako ‚Rumuli‘. Řízení proti Murwanashyakovi pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednot
kami FDLR v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu.
17. Straton MUSONI (také znám jako: IO Musoni)
Datum narození: a) 6. dubna 1961, b) 4. července 1961 Místo narození: Mugambazi, Kigali, Rwanda Státní přísluš
nost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Zatčen německými orgány dne
17. listopadu 2009. Řízení proti Musonimu pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR
v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu. Ve funkci 1. místopředsedy FDLR
nahrazen Sylvestrem Mudacumurou.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Jako vůdce Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR), zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, bránil
Musoni v rozporu s rezolucí 1649 (2005) odzbrojení a dobrovolnému návratu nebo přesídlení bojovníků, kteří byli
členy těchto skupin. Zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Řízení proti Musonimu pro válečné zločiny
a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011
u německého soudu. Ve funkci 1. místopředsedy FDLR nahrazen Sylvestrem Mudacumurou.
18. Jules MUTEBUTSI (také znám jako: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)
Datum narození: 1964 Místo narození: Minembwe, Jižní Kivu, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele 10. vojenského
pluku FARDC, v dubnu 2004 propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu
překročit hranici do DRK. Od té doby žije v Kigali a má omezenou svobodu pohybu (nemá povoleno opustit zemi).
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Spojil se s dalšími odpadlíky z bývalého Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii
– Goma, RCD-G) a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Podílel se na získávání zbraní mimo struktury Ozbro
jených sil DRK (FARDC) a na obstarávání zásob pro ozbrojené skupiny a milice uvedené v bodě 20 rezoluce 1493
(2003), čímž porušoval zbrojní embargo. Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele 10. vojenského pluku
FARDC, v dubnu 2004 propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu překročit
hranici do DRK. Od té doby žije v Kigali a má omezenou svobodu pohybu (nemá povoleno opustit zemi).
19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO (také znám jako: Colonel Baudoin Ngaruye)
Titul: vojenský velitel Hnutí 23. března (M23) Funkce: brigádní generál Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda Datum
narození: a) 1. dubna 1978, b) 1978 Místo narození: a) Bibwe, DRK, b) Lusamambo, území Lubero, DRK Státní
příslušnost: konžská Národní identifikační číslo: FARDC ID 1-78-09-44621-80 Datum zařazení na seznam OSN:
30. listopadu 2012 Další informace: Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
V dubnu roku 2012 velel Ngaruye jakožto podřízený generála Ntagandy vzpouře skupiny bývalých příslušníků Národ
ního kongresu na obranu lidu (CNDP), známé jako Hnutí 23. března (M23). V současné době je třetím nejvyšším vojen
ským velitelem skupiny M23. Skupina odborníků zabývající se DRK navrhla jeho zařazení na seznam již v letech 2008
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a 2009. Je odpovědný za závažná porušení lidských práv a mezinárodního práva a sám se takových porušení dopustil.
V letech 2008 a 2009 a poté koncem roku 2010 pro skupinu M23 najal a vycvičil stovky dětí. Dopustil se zabíjení,
těžkých ublížení na zdraví a únosů, jejichž oběťmi byly často ženy. Je odpovědný za popravy a mučení bojovníků, kteří
zběhli ze skupiny M23. V roce 2009 nařídil v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) zabít všechny muže ve vesnici Shalio
(oblast Walikale). Na přímý rozkaz generála Ntagandy také poskytoval zbraně, munici a platy v oblastech Masisi a Wali
kale. V roce 2010 organizoval násilné vysídlení a vyvlastnění obyvatel v oblasti Lukopfu. Spolu s plukovníkem Inno
centem Zimurindou byl také intenzivně zapojen do zločineckých sítí v rámci FARDC, které těžily z obchodu s nerosty,
což v roce 2011 vedlo k napětí a násilnostem Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky
Rwanda.
20. Mathieu, Chui NGUDJOLO (také znám jako: Cui Ngudjolo)
Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: V říjnu 2003 zatčen v Bunii příslušníky
MONUC (mise OSN v DRK). Dne 7. února 2008 vydán vládou DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012
jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obžaloby. Po propuštění z vazby byl zadržen nizozem
skými orgány; v Nizozemsku podal žádost o azyl.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Náčelník štábu a bývalý náčelník štábu FRPI, který měl vliv na politiku a který velel silám FRPI a řídil jejich činnost; FRPI
byla jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které byly odpovědné za nedovo
lené obchodování se zbraněmi, čímž porušovaly zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního
tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí mladších 15 let v Ituri v roce
2006. V říjnu 2003 zatčen v Bunii příslušníky MONUC (mise OSN v DRK). Dne 7. února 2008 vydán vládou DRK
Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012 jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obža
loby. Po propuštění z vazby byl zadržen nizozemskými orgány; v Nizozemsku podal žádost o azyl.
21. Floribert Ngabu NJABU (také znám jako: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu)
Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Od března 2005 v domácím vězení v Kinshase
za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v řízeních proti Germainu
Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011 požádal v Nizozemsku o azyl.
V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl; věc je v současné době předmětem odvolání.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Předseda Národní a integrační fronty (FNI), jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493
(2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Od března 2005
v domácím vězení v Kinshase za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby
svědčil v řízeních proti Germainu Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011
požádal v Nizozemsku o azyl. V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl; věc je v současné době před
mětem odvolání.
22. Laurent NKUNDA (také znám jako: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabat
ware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa
Six)
Datum narození: a) 6. února 1967, b) 2. února 1967 Místo narození: Rutshuru, Severní Kivu, DRK Státní přísluš
nost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Bývalý generál RCD-G. V roce
2006 založil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP); v letech 1998–2006 vyšší důstojník v rámci hnutí RCD-G;
v letech 1992–1998 důstojníkem Rwandské vlastenecké fronty (RPF). Laurent Nkunda byl zatčen rwandskými orgány ve
Rwandě v lednu 2009 a nahrazen ve funkci velitele CNDP. Od té doby je v domácím vězení v Kigali ve Rwandě. Žádost
vlády DRK o vydání Nkundy pro zločiny spáchané ve východní DRK byla Rwandou zamítnuta. V roce 2010 bylo rwand
ským soudem v Gisenyi zamítnuto Nkundovo odvolání proti nezákonnému věznění, přičemž soud uvedl, že věc by měla
být posouzena vojenským soudem. Nkundovi právníci dali podnět k zahájení řízení u rwandského vojenského soudu.
Má stále určitý vliv na některé složky CNDP.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Spojil se s dalšími odpadlíky z bývalého RCD-G a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Získával zbraně mimo
struktury Ozbrojených sil DRK (FARDC), čímž porušoval zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele
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generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za 264 případů nábor a využívání dětí
jednotkami pod jeho velením v provincii Severní Kivu v letech 2002–2009. Bývalý generál Rally for Congolese Democ
racy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii – Goma, RCD-G). V roce 2006 založil Národní kongres pro obranu
lidu (CNDP); v letech 1998–2006 vyšší důstojník v rámci hnutí RCD-G; v letech 1992–1998 důstojníkem Rwandské
vlastenecké fronty (RPF). Laurent Nkunda byl zatčen rwandskými orgány ve Rwandě v lednu 2009 a nahrazen ve funkci
velitele CNDP. Od té doby je v domácím vězení v Kigali ve Rwandě. Žádost vlády DRK o vydání Nkundy pro zločiny
spáchané ve východní DRK byla Rwandou zamítnuta. V roce 2010 bylo rwandským soudem v Gisenyi zamítnuto Nkun
dovo odvolání proti nezákonnému věznění, přičemž soud uvedl, že věc by měla být posouzena vojenským soudem.
Nkundovi právníci dali podnět k zahájení řízení u rwandského vojenského soudu. Má stále určitý vliv na některé složky
CNDP.
23. Felicien NSANZUBUKIRE (také znám jako: Fred Irakeza)
Funkce: Velitel 1. pluku FDLR/FOCA, působí v oblasti Uvira-Sange v Jižním Kivu Adresa: Magunda, území Mwenga,
Jižní Kivu, DRK (od července 2011) Datum narození: 1967 Místo narození: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo,
Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda Státní příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. pro
since 2010 Další informace: Člen FDLR alespoň od roku 1994, ve východní části DRK působí od října 1998.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Nsanzubukire kontroloval a koordinoval pašování munice a zbraní z Tanzanie po jezeře Tanganika pro jednotky Demo
kratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) v oblastech Uvira a Fizi v Jižním Kivu přinejmenším v době mezi listo
padem 2008 a dubnem 2009. Velitel 1. pluku FDLR-FOCA, působí v oblasti Uvira-Sange v Jižním Kivu. Člen FDLR
alespoň od roku 1994, ve východní části DRK působí od října 1998.
24. Pacifique NTAWUNGUKA (také znám jako: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)
Funkce: Velitel, operační sektor Severní Kivu ‚SONOKI‘ z FDLR/FOCA. Adresa: Matembe, Severní Kivu, DRK (od
července 2011) Datum narození: a) 1. ledna 1964, b) přibližně v roce 1964 Místo narození: Gaseke, provincie
Gisenyi, Rwanda Státní příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009 Další informace:
Prošel vojenským výcvikem v Egyptě.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Velitel první divize Bojových sil Abucunguzi (FOCA, ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobození Rwandy –
FDLR). Vojenský velitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu s bodem 4 písm. b) rezoluce
Rady bezpečnosti 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení bojovníků. Podle svědectví ověře
ného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne
13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR/FOCA, které
v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou
mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním
sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008). Prošel vojenským výcvikem
v Egyptě.
25. James NYAKUNI
Státní příslušnost: ugandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Obchodní partner Jérôma Kakwavua, zabývá se zejména pašováním přes hranici mezi DRK a Ugandou, podezřelý je
i z pašování zbraní a vojenského materiálu v neregistrovaných nákladních vozidlech. Porušování zbrojního embarga
a poskytování pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), včetně finanční
podpory, která jim umožňovala vojenské působení.
26. Stanislas NZEYIMANA (také znám jako: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba,
d) Bigaruka, e) Bigurura)
Funkce: Zástupce velitele FDLR/FOCA. Adresa: Mukobervwa, Severní Kivu, DRK (od července 2011) Datum narození:
a) 1. ledna 1966, b) 28. srpna 1966, c) přibližně v roce 1967 Místo narození: Mugusa, Butaré, Rwanda Státní přísluš
nost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Zástupce velitele Bojových sil Abucunguzi (FOCA, ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobození Rwandy –
FDLR). Vojenský velitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu s bodem 4 písm. b) rezoluce
Rady bezpečnosti č. 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení bojovníků. Podle svědectví
ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze
dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR/FOCA,
které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou
mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním
sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008).

27. Dieudonné OZIA MAZIO (také znám jako: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) ‚Mr Omari‘)

Datum narození: 6. července 1949 Místo narození: Ariwara, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Předseda Fédération des entreprises congolaises (FEC) v oblasti Aru;
má se za to, že Dieudonné Ozia Mazio zemřel v Ariwaře dne 23. září 2008.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Finanční machinace s Jérômem Kakwavuem a Ozbrojenými silami konžského lidu (FAPC), pašování přes hranici mezi
DRK a Ugandou, zajišťování zásob a hotovosti pro Kakwavua a jeho jednotky. Porušování zbrojního embarga, mimo jiné
prostřednictvím pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003). Předseda Fédéra
tion des entreprises congolaises (FEC) v oblasti Aru; má se za to, že Dieudonné Ozia Mazio zemřel v Ariwaře dne 23. září
2008.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA (také znám jako: Jean-Marie Rugerero)

Funkce: Předseda skupiny M23. Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda Datum narození: a) přibližně v roce 1960,
b) 9. září 1966 Místo narození: Bukavu, DRK Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012 Další informace:
Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Dokumentem ze dne 9. července 2012, který podepsal vůdce Hnutí 23. března (M23) Sultani Makenga, byl Runiga
jmenován koordinátorem politického křídla skupiny M23. Podle tohoto dokumentu byla podnětem k Runigovu jmeno
vání potřeba zajistit zviditelnění cílů skupiny M23. Na internetových stránkách skupiny M23 je Runiga označován jako
její ‚předseda‘. Jeho vůdčí úlohu potvrdila zpráva skupiny odborníků z listopadu 2012, která o Runigovi hovoří jako
o ‚vůdci skupiny M23‘. Podle článku agentury Associated Press ze dne 13. prosince 2012 Runiga této agentuře ukázal
seznam požadavků, o němž prohlásil, že bude předložen konžské vládě. Mezi požadavky je i odstoupení prezidenta
Kabily a rozpuštění národního shromáždění. Runiga uvedl, že naskytne-li se příležitost, skupina M23 by se mohla znovu
zmocnit Gomy. ‚A tentokrát neustoupíme,‘ řekl Runiga agentuře Associated Press. Rovněž uvedl, že podmínkou pro
obnovení jednání je opětovné převzetí kontroly nad Gomou politickým křídlem skupiny M23. ‚Myslím, že naši členové,
kteří jsou v Kampale, nás reprezentují. V patřičnou dobu tam budu i já. Čekám, až budou záležitosti uspořádány, a až
tam bude Kabila, já půjdu také,‘ prohlásil Runiga. Podle článku Le Figaro ze dne 26. listopadu 2012 se Runiga dne
24. listopadu 2012 sešel s prezidentem DRK Kabilou, aby zahájili jednání. V samostatném rozhovoru pro Le Figaro
Runiga uvedl: ‚Skupina M23 je složena zejména z bývalých vojenských členů Ozbrojených sil DRK (FARDC), kteří zběhli,
aby protestovali proti nedodržení dohod ze dne 23. března 2009.‘ Dodal: ‚Vojáci skupiny M23 jsou zběhové z armády,
kteří odešli se zbraněmi v ruce. Nedávno jsme získali rozsáhlé vybavení z vojenské základny v Bunaganě. Momentálně
nám to umožňuje získávat každým dnem další a další území a odrážet všechny útoky FARDC. Naše revoluce je revoluce
konžská, vedená Konžany, pro konžský lid.‘ Podle článku agentury Reuters ze dne 22. listopadu 2012 Runiga uvedl, že
skupina M23 má kapacitu k tomu, aby udržela Gomu, protože síly skupiny M23 posílili vzbouření konžští vojáci
z FARDC: ‚Především máme disciplinovanou armádu a máme rovněž vojáky z FARDC, kteří se k nám přidali. Jsou to
naši bratři, budou nově vycvičeni a »recyklováni«, pak s nimi budeme pracovat.‘ Podle článku publikovaného dne
27. listopadu 2012 v The Guardian Runiga uvedl, že skupina M23 by odmítla poslechnout výzvu regionálních vedoucích
představitelů mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer k opuštění Gomy s cílem připravit půdu pro mírové rozho
vory. Runiga uvedl, že stažení skupiny M23 z Gomy bude naopak výsledkem jednání, a nikoli jeho předpokladem. Podle
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závěrečné zprávy skupiny odborníků ze dne 15. listopadu 2012 vedl Runiga delegaci, která dne 29. července 2012
cestovala do Kampaly (Uganda) a před očekávanými jednáními mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer finalizo
vala program hnutí M23 obsahující 21 bodů. Podle článku BBC ze dne 23. listopadu 2012 byla skupina M23 vytvořena
poté, co bývalí členové Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), kteří byli začleněni do FARDC, začali protestovat
proti špatným podmínkám a platům a proti skutečnosti, že nebyla plně provedena mírová dohoda ze dne 23. března
2009 mezi CNDP a DRK, jíž byl CNDP začleněn do FARDC. Podle zprávy organizace IPIS z listopadu 2012 byla skupina
M23 zapojena do aktivních vojenských operací, jejichž cílem je převzít kontrolu nad územím východní části DRK.
Skupina M23 a FARDC bojovaly ve dnech 24. a 25. července 2012 o kontrolu nad několika městy a vesnicemi ve
východní části DRK; skupina M23 zaútočila na FARDC dne 26. července 2012 v Rumangabu; dne 17. listopadu 2012
vyhnala FARDC z Kibumby a dne 20. listopadu 2012 převzala kontrolu nad Gomou. Podle zprávy skupiny odborníků
z listopadu 2012 několik bývalých bojovníků ze skupiny M23 tvrdí, že vůdci skupiny M23 svévolně popravili desítky
dětí, které se pokusily uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23. Podle zprávy organizace
Human Rights Watch (HRW) ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve
Rwandě, této organizaci sdělil, že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se
pokusil v červnu uprchnout. Chlapec byl dopaden a umlácen k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odve
denců. Jeden z velitelů skupiny M23, který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec
zabit, údajně řekl: ‚Chtěl nás opustit.‘ Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk svévolně
popraveno nejméně 33 nových odvedenců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky
jiných odvedenců, aby viděli, jaký trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: ‚Když jsme byli u skupiny M23,
řekli nám, [že máme na vybranou] a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Ně
kteří z nich byli dopadeni a to znamenalo jejich okamžitou smrt.‘ Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na
území Republiky Rwanda.
29. Ntabo Ntaberi SHEKA
Funkce: vrchní velitel, ozbrojené síly na obranu Konga (Nduma Defence of Congo), skupina Mayi Mayi Sheka. Datum
narození: 4. dubna 1976 Místo narození: oblast Walikale, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 28. listopadu 2011.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Ntabo Ntaberi Sheka, vrchní velitel politické složky skupiny Mayi Mayi Sheka, je politickým vůdcem konžské ozbrojené
skupiny, která brání odzbrojení, demobilizaci a začlenění bojovníků zpět do společnosti. Mayi Mayi Sheka jsou milice
operující v Kongu, ze základen v oblasti Walikale na východě DRK. Skupina Mayi Mayi Sheka provedla útoky na doly ve
východní části DRK, mimo jiné převzala kontrolu nad doly v Bisiye a vynucuje si materiální podporu od místních
obyvatel. Ntabo Ntaberi Sheka se rovněž dopustil závažných porušení mezinárodního práva, včetně porušení práv dětí.
Ntabo Ntaberi Sheka naplánoval a nařídil sérii útoků v oblasti Walikale; cílem útoků provedených od 30. července do
2. srpna 2010 bylo potrestat místní obyvatele obviněné ze spolupráce s konžskými vládními silami. V průběhu těchto
útoků byly znásilněny a uneseny děti, které byly následně využity k nucené práci a staly se předmětem krutého, nelid
ského a ponižujícího zacházení. Milice Mayi Mayi Sheka rovněž provádějí násilný nábor chlapců a děti z těchto násilných
náborových akcí zadržují ve svých řadách.
30. Bosco TAGANDA (také znám jako: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) ‚Lydia‘, e) ‚Termi
nator‘, f) ‚Tango Romeo‘ (volací znak), g) ‚Romeo‘ (volací znak), h) ‚Major‘)
Adresa: Goma, DRK (od července 2011) Datum narození: mezi lety 1973 a 1974 Místo narození: Bigogwe, Rwanda
Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Narozen ve
Rwandě, přestěhoval se v dětství do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským výnosem byl dne 11. pro
since 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC. Dříve náčelník štábu
v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna 2009 de facto
zástupce velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu
roku 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního
soudu. Byl převezen do sídla soudu v Haagu, kde byl při prvním slyšení dne 26. března seznámen s obviněním.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Vojenský velitel Svazu konžských vlastenců/Lubanga (UPC/L), který měl vliv na politiku a řídil a kontroloval činnost
UPC/L, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním
embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených
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sil DRK (FARDC), ale odmítl povýšení přijmout, a zůstal tak mimo FARDC. Podle Úřadu zvláštního představitele generál
ního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002
a 2003 a za 155 případů přímé či velitelské odpovědnosti za nábor a využívání dětí v Severním Kivu v letech 2002 až
2009. Jako náčelník štábu Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) nesl přímou a velitelskou odpovědnost za masakr
v Kiwanja (listopad 2008). Narozen ve Rwandě, přestěhoval se v dětství do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Od
července 2011, pobývá v Gomě a vlastní rozsáhlé farmy v oblasti Ngungu, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským
výnosem byl dne 11. prosince 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC.
Dříve náčelník štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna
2009 de facto zástupce velitele při těchto operacích proti Demokratickým silám pro osvobození Rwandy (FDLR): Umoja
Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu roku 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se
v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu. Byl převezen do sídla soudu v Haagu, kde byl
při prvním slyšení dne 26. března seznámen s obviněním.

31. Innocent ZIMURINDA (také znám jako: Zimulinda)

Funkce: a) skupina M23, brigádní velitel, hodnost: plukovník, b)plukovník FARDC. Adresa: Rubavu, Mudende Datum
narození: a) 1. září 1972, b) přibližně v roce 1975, c) 16. března 1972 Místo narození: a) Ngungu, oblast Masisi,
provincie Severní Kivu, DRK, b) Masisi, DRK. Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. pro
since 2010 Další informace: Začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC
Kimia II, působí v oblasti Ngungu. V červenci 2009 byl Zimurinda povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru
FARDC ve Ngungu a poté v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo. Ačkoliv Zimurinda nebyl uveden ve
výnosu prezidenta DRK ze dne 31. prosince 2010, kterým byli jmenováni vysocí důstojníci FARDC, zachoval si de facto
své postavení velitele 22. sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Je nadále loajální Boscu
Ntagandovi. Podle informací z volně dostupných zdrojů z prosince 2010 prováděly jednotky pod velením Zimurindy
nábor. Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Podle několika zdrojů podplukovník Innocent Zimurinda jako jeden z velitelů 231. brigády Ozbrojených sil DRK
(FARDC) dával příkazy, které vedly k masakru více než 100 rwandských uprchlíků, převážně žen a dětí, během vojenské
operace v oblasti Shalio v dubnu 2009. Podle skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN očití svědci
tvrdí, že Zimurinda dne 29. srpna 2009 odmítl propustit tři děti ze svého oddílu v Kalehe. Podle řady zdrojů se Zimu
rinda ještě před začleněním Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) do FARDC účastnil v listopadu 2008 operace
CNDP, při níž bylo v oblasti Kiwanja zmasakrováno 89 civilistů včetně žen a dětí. V březnu 2010 uvedly organizace
hájící lidská práva a působící na východě DRK, že Zimurinda se v době od února do srpna 2007 opakovaně dopouštěl
porušování lidských práv, mimo jiné vražd mnoha civilistů včetně žen a dětí. Stížnost dále podplukovníka Innocenta
Zimurindu viní z odpovědnosti za znásilnění velkého počtu žen a dívek. Podle prohlášení zvláštní představitelky generál
ního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech ze dne 21. května 2010 se Zimurinda účastnil svévolných
poprav dětských vojáků, a to i během operace Kimia II. V prohlášení se dále uvádí, že nedovolil jednotkám mise OSN
v DRK (MONUC) ověřit, zda mezi jeho bojovníky nejsou děti. Podle skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpeč
nosti OSN nese přímou a velitelskou odpovědnost za nábor dětí a jejich působení v jednotkách pod jeho velením.
Začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC Kimia II, působí v oblasti
Ngungu. V červenci 2009 byl Zimurinda povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru FARDC ve Ngungu a poté
v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo. Ačkoliv Zimurinda nebyl uveden ve výnosu prezidenta DRK ze
dne 31. prosince 2010, kterým byli jmenováni vysocí důstojníci FARDC, zachoval si de facto své postavení velitele 22.
sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Je nadále loajální Boscu Ntagandovi. Podle infor
mací volně dostupných zdrojů z prosince 2010 prováděly jednotky pod velením Zimurindy nábor. Dne 16. března
2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.

b) Seznam subjektů podle článků 3, 4 a 5

1. ADF (také známa jako: a) Spojenecké demokratické síly – Národní armáda pro osvobození Ugandy, b) ADF/NALU,
c) Islámská aliance demokratických sil)

Adresa: Provincie Severní Kivu, Demokratická republika Kongo. Datum zařazení na seznam OSN: 30. července 2014.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Organizace Spojenecké demokratické síly (ADF) vznikla v roce 1995 a působí v horské oblasti u hranic DRK s Ugandou.
S odvoláním na ugandské představitele a zdroje OSN uvádí závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro Demokra
tickou republiku Kongo za rok 2013, že organizace ADF měla v roce 2013 k dispozici 1 200 až 1 500 ozbrojených
bojovníků rozmístěných v severovýchodní oblasti Beni provincie Severní Kivu, nedaleko hranic s Ugandou. Podle odhadu
stejných zdrojů se celkový počet členů ADF, včetně žen a dětí, pohybuje mezi 1 600 a 2 500. Vzhledem k ofenzivním
vojenským operacím Ozbrojených sil Demokratické republiky Kongo (FARDC) a Stabilizační mise OSN v Demokratické
republice Kongo (MONUSCO), které se uskutečnily v letech 2013 a 2014, organizace ADF své bojovníky rozptýlila do
početných menších základen a ženy a děti přesunula do oblastí na západ od Beni a podél hranic mezi Ituri a Severním
Kivu. Vojenským velitelem ADF je Hood Lukwago a jejím nejvyšším představitelem sankcionovaný Jamil Mukulu.

Organizace ADF závažným způsobem porušovala mezinárodní právo a rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2078 (2012);
některé případy tohoto porušování jsou podrobněji popsány níže.
ADF v rozporu s příslušným mezinárodním právem (rezolucí Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. d)) odváděla a použí
vala dětské vojáky.
V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 se uvádí, že tato skupina
vyslechla tři bývalé bojovníky ADF, kteří uprchli během roku 2013 a kteří popsali, jak příslušníci ADF provádějící nábor
v Ugandě lákají lidi do DRK falešnými sliby zaměstnání (v případě dospělých) a bezplatného vzdělání (v případě dětí)
a poté je nutí, aby se stali členy ADF. Podle této zprávy také bývalí bojovníci ADF skupinu odborníků informovali, že
výcvikové skupiny obvykle tvoří dospělí muži a chlapci; dva chlapci, kteří v roce 2013 od ADF uprchli, skupině sdělili,
že absolvovali vojenský výcvik ADF. Ve zprávě je rovněž pasáž, v níž ‚bývalý dětský voják ADF‘ popisuje výcvik prová
děný ADF.
Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2012 jsou mezi osobami
najatými ADF i děti, což dokládá případ jednoho příslušníka ADF, kterého v červenci 2012 zadržely ugandské orgány
v Kasese na cestě do DRK a kterého doprovázelo šest mladých chlapců.
Konkrétní příklad najímání a používání dětí ze strany ADF je uveden v dopise ze dne 6. ledna 2009, který zaslala bývala
ředitelka organizace Human Rights Watch pro region Afrika Georgette Gagnonová bývalému ugandskému ministru spra
vedlnosti Kiddhuovi Makubuyuovi a v němž uvádí, že ADF v roce 2000 unesla devítiletého chlapce jménem Bushobozi
Irumba. Jeho úkolem bylo zajišťovat bojovníkům ADF dopravu a jiné služby.
Tzv. ‚africká zpráva‘ kromě toho obsahuje tvrzení, že ADF údajně najímá jako dětské vojáky teprve desetileté děti, a cituje
mluvčího Obranných sil ugandského lidu (UPDF), který uvedl, že UPDF zachránily 30 dětí z výcvikového tábora na
ostrově Buvuma ležícím na Viktoriině jezeře.
ADF se rovněž spáchala řadu trestných činů vůči ženám a dětem, jako je například zabití, těžké ublížení na zdraví
a sexuální násilí, které představují porušení mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního
humanitárního práva (rezoluce Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. e)).
Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 přepadla ADF během
roku 2013 řadu vesnic, což přimělo více než 66 tisíc osob k tomu, aby uprchly do Ugandy. V důsledku těchto útoků se
vylidnilo rozsáhlé území, nad nímž má ADF od té doby kontrolu, kterou si zajišťuje prostřednictvím únosů nebo zabíjení
těch, kdo se vracejí do svých vesnic. V období mezi červencem a zářím 2013 ADF sťala nejméně pět osob v oblasti
Kamango, několik dalších zastřelila a desítky osob unesla. Tyto činy terorizovaly místní obyvatele a odrazovaly uprchlíky
od návratu domů.
Prostřednictvím mechanismu pro monitorování a oznamování závažného porušování práv dětí během ozbrojených
konfliktů, takzvaného Global Horizontal Note, byla pracovní skupina Rady bezpečnosti pro otázky dětí a ozbrojených
konfliktů informována o tom, že během sledovaného období od října do prosince 2013 měla ADF na svědomí 14 z 18
zdokumentovaných případů dětských obětí, včetně incidentu, k němuž došlo dne 11. prosince 2013 v oblasti Beni
v Severním Kivu, kdy ADF zaútočila na vesnici Musuku a zabila 23 lidí, včetně 11 dětí (tří dívek a osmi chlapců) ve věku
od dvou měsíců do 17 let. Všechny oběti byly hrůzně zmrzačeny mačetami, včetně dvou dětí, které útok přežily.
Zpráva generálního tajemníka o sexuálním násilí souvisejícím s konflikty z března roku 2014 zařadila organizaci ‚Spoje
necké demokratické síly – Národní armáda pro osvobození Ugandy‘ na seznam stran důvodně podezřelých z toho, že se
během ozbrojených konfliktů dopustily znásilnění či jiných forem sexuálního násilí nebo jsou za tyto činy odpovědné.
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ADF se rovněž účastnila útoků na příslušníky mírové mise MONUSCO (rezoluce Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. i)).
Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) oznámila, že ADF na příslušníky mise zaútočila
nejméně dvakrát. V prvním případě se jednalo o útok spáchaný dne 14. července 2013 na hlídku MONUSCO na silnici
mezi městy Mbau a Kamango. O tomto útoku podrobně pojednává závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro
Demokratickou republiku Kongo za rok 2013. K druhému útoku došlo dne 3. března 2014. Ve vzdálenosti 10 kilometrů
od letiště Mavivi v Beni byly na vozidlo mise MONUSCO vypáleny granáty, které zranily pět příslušníku mise.

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)
Adresa: Butembo, DRK Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Soukromá letecká
společnost se základnou v Butembo. Od prosince 2008 BAL není držitelem licence k provozování letadel v DRK.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Kisoni Kambale (zemřel 5. července 2007 a následně byl 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu) svou leteckou společnost
používal k přepravě zlata, potravin a zbraní pro Národní a integrační frontu (FNI) na trase Mongbwalu–Butembo. Tato
činnost je ‚poskytováním pomoci‘ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezo
lucí č. 1493 (2003) a č. 1596 (2005). Soukromá letecká společnost se základnou v Butembo. Od prosince 2008 BAL
není držitelem licence k provozování letadel v DRK.
3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC) (známá
pod zkratkou: CAGL)
Adresa: a) Avenue Président Mobutu, Goma, DRK, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, DRK. Datum zařazení
na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: K prosinci 2008 již neměla GLBC žádné provozuschopné letadlo,
i když v roce 2008 ještě několik strojů létalo, navzdory sankcím OSN.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Společnosti CAGL a GLBC vlastní Douglas MPAMO, který již podléhá sankcím podle rezoluce 1596 (2005). Společnosti
CAGL a GLBC byly používány k přepravě zbraní a střeliva v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí 1493
(2003) a 1596 (2005). K prosinci 2008 již neměla GLBC žádné provozuschopné letadlo, i když v roce 2008 ještě
několik strojů létalo, navzdory sankcím OSN.
4. CONGOMET TRADING HOUSE
Adresa: Butembo, Severní Kivu. Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Jako společnost
obchodující se zlatem se sídlem v Butembu, Severní Kivu, již neexistuje.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Společnost Congomet Trading House (dříve uvedená pod názvem Congocom) vlastnil Kisoni Kambale (zemřel 5. července
2007 a následně byl 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu). Kambale získal kontrolu nad téměř veškerou produkcí zlata
v okrese Mongbwalu, který ovládala Národní a integrační fronta (FNI). FNI měla značné příjmy z daní uplatňovaných na
tuto produkci. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci‘ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním
embargem podle rezolucí 1493 (2003) a 1596 (2005). Jako společnost obchodující se zlatem se sídlem v Butembu,
Severní Kivu, již neexistuje.
5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) (také známá jako: a) FDLR, b) Force
Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)
Adresa: a) Severní Kivu, DRK b) Jižní Kivu, DRK. Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012 Další infor
mace: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Demokratické síly pro osvobození Rwandy (FDLR) je jedna z největších zahraničních ozbrojených skupin operujících na
území DRK. Skupina byla vytvořena v roce 2000 a od té doby se dopouštěla závažného porušování mezinárodního
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práva, k němuž docházelo v případě žen a dětí v rámci ozbrojeného konfliktu, včetně zabíjení a případů těžkého ublí
žení na zdraví, sexuálního násilí a nuceného vysídlování. Podle zprávy Amnesty International z roku 2010 byla FDLR
odpovědná za zabití devadesáti šesti civilistů v Busurguni (oblast Walikale). Některé z obětí byly zaživa upáleny ve svých
domovech. Podle stejného zdroje informovalo v červnu 2010 jedno zdravotní středisko provozované nevládní organizací
o tom, že každý měsíc dochází přibližně k šedesáti případům znásilnění dívek a žen v jižní části oblasti Lubero (Severní
Kivu) příslušníky ozbrojených skupin včetně FDLR. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 20. pro
since 2010 existují doložitelné důkazy, že FDLR aktivně provádí nábory dětí. Organizace HRW identifikovala nejméně
83 konžských dětí mladších 18 let, z nichž některým bylo teprve 14 let, které byly násilně odvedeny FDLR. V lednu
2012 organizace HRW informovala, že příslušníci FLDR zaútočili na celou řadu vesnic v oblasti Masisi, přičemž zabili
šest civilistů, znásilnili dvě ženy a unesli nejméně 48 lidí. Podle zprávy organizace HRW z července 2012 zaútočili
bojovníci FDLR v květnu 2012 na civilisty v Kamananze a Lumenji (provincie Jižní Kivu) a v Chambuše (oblast Walikale)
a na vesnice v oblasti Ufumandu (oblast Masisi, provincie Severní Kivu). Při těchto útocích bojovníci FDLR mačetami
a noži zmasakrovali desítky civilistů včetně mnoha dětí. Podle zprávy skupiny odborníků z července 2012 zaútočila
FDLR mezi 31. prosincem 2011 a 4. lednem 2012 na několik vesnic v Jižním Kivu. Vyšetřování OSN potvrdilo, že
během útoku bylo zabito nejméně 33 osob včetně 9 dětí a 6 žen, a to buď upálením zaživa, setnutím, nebo zastřelením.
Dále došlo ke znásilnění jedné ženy a jedné dívky. Ve zprávě skupiny odborníků z července 2012 se také uvádí, že vyšet
řování OSN potvrdilo, že v květnu 2012 FDLR v Jižním Kivu zmasakrovala nejméně 14 civilistů včetně 5 žen a 5 dětí.
Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 OSN zdokumentovala nejméně 106 případů sexuálního násilí spácha
ného FDLR od prosince 2011 do září 2012. Ve zprávě skupiny odborníků z listopadu 2012 se uvádí, že podle vyšetřo
vání OSN znásilnili příslušníci FDLR v noci 10. března 2012 v Kalinganyi (oblast Kabare) sedm žen včetně jedné nezle
tilé dívky. Síly FDLR zaútočily na vesnici znovu dne 10. dubna 2012 a tři z těchto žen byly znásilněny podruhé. Podle
zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 dále FDLR dne 6. dubna 2012 zabila 11 osob v Bushibwambombu (Kalehe)
a v květnu se podílela na zabití dalších 19 osob v oblasti Masisi, včetně pěti nezletilých a šesti žen.

6. M23

Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Mouvement Du 23 Mars (Hnutí 23. března – M23) je ozbrojená skupina operující v DRK, která je příjemcem zbraní
a souvisejícího materiálu, včetně poradenství, výcviku a pomoci související s vojenskou činností. Existuje několik očitých
svědectví o tom, že vedle materiální podpory pro bojové operace dodávají skupině M23 vojenský materiál ve formě
zbraní a munice Rwandské ozbrojené síly (RDF). Skupina M23 nese spoluvinu a odpovědnost za závažné porušování
mezinárodního práva, k němuž dochází v případě žen a dětí v rámci ozbrojených konfliktů v DRK, včetně zabíjení
a případů těžkého ublížení na zdraví, sexuálního násilí, únosů a nuceného vysídlování. Podle mnoha zpráv, šetření
a svědectví očitých svědků je skupina M23 v různých oblastech DRK odpovědná za hromadné zabíjení civilistů a za
znásilňování žen a dětí. V několika zprávách se uvádí, že bojovníci skupiny M23 znásilnili 46 žen a dívek, z nichž
nejmladší bylo 8 let. Vedle hlášených případů sexuálního násilí provádí skupina M23 také rozsáhlé násilné odvody dětí
do svých řad. Odhaduje se, že od července 2012 skupina M23 jen v oblasti Rutshuru ve východní části DRK násilně
odvedla 146 mladých mužů a chlapců. Některým z obětí bylo teprve 15 let. Hrůzné činy skupiny M23 páchané na
civilním obyvatelstvu v DRK a násilné odvody pro skupinu M23, jakož i skutečnost, že skupina je příjemcem zbraní
a vojenské pomoci, výrazně přispěly k nestabilitě a konfliktu v regionu a v některých případech znamenaly porušení
mezinárodního práva.
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7. MACHANGA LTD
Adresa: Kampala, Uganda. Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Společnost zabývající
se vývozem zlata (ředitelé: Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). V roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na
účtu Emirates Gold zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Předchozí majitel společnosti Machanga
Rajendra Kumar a jeho bratr Vipul Kumar se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Společnost Machanga nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z DRK, kteří měli
úzké vazby na milice. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci‘ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se
zbrojním embargem podle rezolucí 1493 (2003) a 1596 (2005). Společnost zabývající se vývozem zlata (ředitelé:
Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). V roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na účtu Emirates Gold
zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Předchozí majitel společnosti Machanga Rajendra Kumar a jeho
bratr Vipul Kumar se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.
8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (nevládní organizace) (také známá jako: TPD)
Adresa: Goma, Severní Kivu, DRK. Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Goma,
provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě. V roce 2008 oficiálně pozastavila
veškerou činnost. Od července 2011 jsou kanceláře TPD de facto již otevřeny a zabývají se případy spojenými s návratem
vnitřně vysídlených osob, komunitními iniciativami zaměřenými na usmíření, řešením sporů o půdu, atd. Předsedou
TPD je Eugene Serufuli a místopředsedou Saverina Karomba. Významnými členy jsou zástupci provincie Severní Kivu
Robert Seninga a Bertin Kirivita.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
TPD porušila zbrojní embargo poskytováním pomoci Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konž
skou demokracii – Goma, RCD-G), zejména dodávkami nákladních vozidel pro přepravu zbraní a vojáků, a dále
přepravou zbraní, které měly být počátkem roku 2005 rozdány části obyvatelstva v oblastech Masisi a Rutshuru
v Severním Kivu. Goma, provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě. V roce 2008
oficiálně pozastavila veškerou činnost. Od července 2011 jsou kanceláře TPD de facto již otevřeny a zabývají se případy
spojenými s návratem vnitřně vysídlených osob, komunitními iniciativami zaměřenými na usmíření, řešením sporů
o půdu, atd. Předsedou TPD je Eugene Serufuli a místopředsedou Saverina Karomba. Významnými členy jsou zástupci
provincie Severní Kivu Robert Seninga a Bertin Kirivita.
9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Adresa: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.
Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Společnost zabývající se vývozem zlata. (Bývalí
ředitelé: J. V. LODHIA, znám jako ‚Chuní‘, a jeho syn Kunal LODHIA). V lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru,
že v návaznosti na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem Emirates Gold splatila dluh, který měla UCI
u Crane Bank v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Předchozí majitel UCI J. V. Lodhia a jeho syn
Kumal Lodhia se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Společnost UCI nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z DRK, kteří měli úzké
vazby na milice. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci‘ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním
embargem podle rezolucí 1493 (2003) a 1596 (2005). Společnost zabývající se vývozem zlata. (Bývalí ředitelé: J. V.
LODHIA, znám jako ‚Chuní‘, a jeho syn Kunal LODHIA). V lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru, že v návaznosti
na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem Emirates Gold splatila dluh, který měla UCI u Crane Bank
v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Předchozí majitel UCI J. V. Lodhia a jeho syn Kumal Lodhia se
i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.“
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1276/2014
ze dne 1. prosince 2014,
kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k
situaci ve Středoafrické republice
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
ohledem na nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve
Středoafrické republice (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 10. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 224/2014.

(2)

Dne 4. listopadu 2014 aktualizoval Výbor pro sankce zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2127
(2013) informace týkající se tří osob uvedených na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují opatření uložená
podle bodů 30 a 32 uvedené rezoluce.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Radu
předsedkyně
B. LORENZIN

(1) Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1.
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA I
SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 5

A. Osoby
1. François Yangouvonda BOZIZÉ (další jméno: a) Bozize Yangouvonda )
Datum narození: 14. října 1946
Místo narození: Mouila, Gabon
Státní příslušnost: Středoafrická republika
Adresa: Uganda
Další informace: Matka se jmenuje Martine Kofiová.
Datum zařazení na seznam OSN: 9. 5. 2014
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Bozizé byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134 (2014) jako osoba ‚zapojená do
činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti.‘
Další informace
Ve spojení se svými stoupenci podněcoval Bozizé k útoku, k němuž došlo 5. prosince 2013 v Bangui. Od té doby se
nadále pokouší vést destabilizační operace s cílem udržet napětí v hlavním městě Středoafrické republiky. Před útěkem
ze Středoafrické republiky 24. března 2013 Bozizé údajně založil skupinu milicí anti-balaka. V jednom komuniké Bozizé
své milice nabádal, aby pokračovaly v krutých činech namířených vůči stávajícímu režimu a islamistům. Bozizé údajně
poskytoval finanční a materiální podporu příslušníkům milicí, kteří usilují o destabilizaci probíhající transformace a o
návrat Bozizého k moci. Většina členů milicí anti-balaka pochází z řad středoafrických ozbrojených sil, které se po
státním převratu rozptýlily po venkovských oblastech a které Bozizé následně reorganizoval. Bozizé a jeho stoupenci
ovládají více než polovinu jednotek skupiny anti-balaka.
Síly věrné Bozizému byly vyzbrojeny útočnými puškami, minomety a raketomety a ve stále vyšší míře jsou zapojeny do
odvetných útoků proti muslimskému obyvatelstvu Středoafrické republiky. Po útoku sil anti-balaka v Bangui 5. pro
since 2013, při němž zahynulo více než 700 osob, se situace ve Středoafrické republice rychle zhoršila.

2. Nourredine ADAM (další jména: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Noura
dine Adam)
Označován jako: a) generál; b) ministr pro bezpečnost; c) generální ředitel ‚Zvláštního výboru pro ochranu demokratic
kých výsledků‘
Datum narození: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. ledna 1970
Místo narození: Ndele, Středoafrická republika
Státní příslušnost: Středoafrická republika Cestovní pas č.: D00001184
Adresa: Birao, Středoafrická republika
Datum zařazení na seznam OSN: 9. 5. 2014
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Nourredine byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134 (2014) jako osoba ‚zapojená do
činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti.‘
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Další informace
Nourredine je jedním z původních čelných představitelů hnutí Séléka. Byl identifikován jako generál i nejvyšší předsta
vitel jedné z ozbrojených povstaleckých skupin v rámci hnutí Séléka, ústřední PJCC – skupiny, která je oficiálně známa
pod názvem ‚Úmluva vlastenců pro spravedlnost a mír‘ a je rovněž známa pod akronymem CPJP. Jakožto bývalý vedoucí
představitel ‚fundamentalistické‘ odštěpené skupiny Úmluvy vlastenců pro spravedlnost a mír (CPJP/F) byl během útoků,
k nimž došlo při předchozím povstání ve Středoafrické republice v období od začátku prosince 2012 do března 2013,
vojenským koordinátorem skupiny ex-Séléka. Bez Nourredinovy pomoci a úzkých vztahů s čadskými zvláštními silami
by hnutí Séléka pravděpodobně nebylo schopno uchvátit moc bývalému prezidentovi Středoafrické republiky Françoisi
Bozizému.
Od 20. ledna 2014, kdy byla Catherine Samba-Panzaová jmenována prozatímní prezidentkou, byl jedním z hlavních
strůjců taktického stažení skupiny ex-Séléka v Sibutu, jehož cílem bylo uskutečnit Nourredineův plán vytvořit ze severu
země baštu muslimů. Své síly zjevně nabádal k tomu, aby nedbaly rozkazů prozatímní vlády a vojenských velitelů mezi
národní podpůrné mise pod africkým vedením (MISCA). Nourredine aktivně řídí skupinu ex-Séléka – bývalé příslušníky
Séléky, které prezident Djotodia v září 2013 údajně rozpustil, řídí operace namířené proti křesťanským čtvrtím a nadále
poskytuje značnou podporu a pokyny skupině ex-Séléka působící ve Středoafrické republice.
Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 36 písm. b) rezoluce 2134 (2014) jako
osoba ‚zapojená do plánování nebo řízení či páchání činů porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či
mezinárodní humanitární právo.‘
Další informace
Poté, co skupina Séléka převzala 24. března 2013 kontrolu nad Bangui, byl Nourredine Adam jmenován ministrem pro
bezpečnost a poté generálním ředitelem ‚Zvláštního výboru pro ochranu demokratických výsledků‘ (Comité extraordinaire
de défense des acquis démocratiques — CEDAD, již neexistující zpravodajské služby Středoafrické republiky). Nourredine
Adam využíval CEDAD jako svoji osobní politickou policii, která provedla řadu svévolných zatýkání, mučení a mimo
soudních poprav. Nourredine byl rovněž jedním z klíčových aktérů, kteří stáli za krvavou operací v Boy Rabe. V srpnu
2013 zaútočily síly Séléka na Boy Rabe, čtvrť v hlavním městě Středoafrické republiky považovanou za baštu stoupenců
Françoise Bozizého a jeho etnické skupiny. Pod záminkou, že hledají ukryté zbraně, jednotky Séléky údajně zabily velký
počet civilistů a následně se pustily do rabování. Když se tyto útoky rozšířily i do dalších čtvrtí, tisíce tamních obyvatel
zaplavily mezinárodní letiště, jež bylo vzhledem k přítomnosti francouzských jednotek považováno za bezpečné místo,
a obsadily jeho přistávací plochu.
Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 37 písm. d) rezoluce 2134 (2014) jako
osoba ‚poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání
přírodních zdrojů.‘
Další informace
Začátkem roku 2013 sehrál Nourredine Adam důležitou roli v rámci sítí financujících skupinu ex-Séléka. Podnikl cesty
do Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, aby pro povstalce z uvedené skupiny získal finanční pro
středky. Působil rovněž jako zprostředkovatel pro čadskou síť nelegálních obchodníků s diamanty, která působila mezi
Středoafrickou republikou a Čadem.

3. Levy YAKETE (další jména: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété)
Datum narození: a) 14. srpna 1964 b) 1965
Místo narození: Bangui, Středoafrická republika
Státní příslušnost: Středoafrická republika
Adresa: Nantes, Francie
Další informace: Jeho otec se jmenuje Pierre Yakété a matka Joséphine Yamazonová.
Datum zařazení na seznam OSN: 9. 5. 2014
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Yakete byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134 (2014) jako osoba ‚zapojená do
činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti.‘

L 346/22

CS

Úřední věstník Evropské unie

2.12.2014

Další informace
17. prosince 2013 se Yakete stal politickým koordinátorem nově vytvořené povstalecké skupiny anti-balaka – Hnutí lido
vého odporu pro reformu Středoafrické republiky. Přímo se podílel na přijímání rozhodnutí povstalecké skupiny, zapo
jené do činností ohrožujících mír, stabilitu a bezpečnost ve Středoafrické republice, zejména událostí, k nimž došlo
5. prosince 2013 a v následujícím období. Rezoluce 2127, 2134 a 2149 tuto skupinu rovněž výslovně označily jako
zodpovědnou za tyto činy. Yakete byl obviněn, že nařídil zatčení osob spojených se skupinou Séléka, vyzýval k útokům
na osoby, které nejsou stoupenci prezidenta Bozizého, a nabíral mladé příslušníky milicí, aby na nepřátele režimu útočili
mačetami. V období po březnu 2013 zůstal v úzkém kruhu Françoise Bozizého a připojil se k Frontě pro obnovu ústav
ního pořádku ve Středoafrické republice (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), jejímž
cílem bylo navrátit moc svrženému prezidentovi za pomoci jakýchkoli prostředků.
Na konci léta roku 2013 odjel do Kamerunu a Beninu, kde se pokusil o nábor nových bojovníků proti skupině Séléka.
V září roku 2013 se pokusil znovu získat kontrolu nad operacemi, které vedli bojovníci z řad stoupenců Bozizého ve
městech a na vesnicích v blízkosti města Bossangoa. Yakete je rovněž podezřelý z toho, že podporoval rozdělování mačet
mladým nezaměstnaným křesťanům, aby jim umožnil útočit na muslimy.
B. Subjekty“.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1277/2014
ze dne 1. prosince 2014,
kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „lasalocid“
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví
postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu,
kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s člán
kem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřené Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limit reziduí farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých
přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat by
měl být stanoven podle nařízení (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného
původu jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2).

(3)

Lasalocid je v současnosti zařazen v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 jako povolená látka u drůbeže,
pokud jde o svalovinu, kůži a tuk, játra, ledviny a vejce, a u skotu, pokud jde o svalovinu, tuk, játra a ledviny,
kromě zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

(4)

Evropské agentuře pro léčivé přípravky byla předložena žádost o změnu stávající položky pro lasalocid.

(5)

Byly poskytnuty doplňující údaje o lasalocidu, které posoudil Výbor pro veterinární léčivé přípravky. V důsledku
toho výbor doporučil změnu stávajícího přijatelného denního příjmu pro lasalocid, jakož i změnu stávajícího
maximálního limitu reziduí pro lasalocid u drůbeže.

(6)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 470/2009 musí Evropská agentura pro léčivé přípravky zvážit, zda mají
být maximální limity reziduí stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány
i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu, nebo zda mají být maximální limity reziduí stanovené
u jednoho nebo více určitých druhů používány i u jiných druhů.

(1) Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.
(2) Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních
limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).
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(7)

Výbor pro veterinární léčivé přípravky dospěl k závěru, že u této látky nelze podpořit extrapolaci na jiné druhy
zvířat určených k produkci potravin.

(8)

Položka pro lasalocid v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem
změněna.

(9)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu k přijetí opatření, jež by mohla být
nutná k zajištění souladu s nově stanovenými maximálními limity reziduí.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé
přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 20. února 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

2.12.2014

PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se položka pro látku „lasalocid“ nahrazuje tímto:
Farmakologicky
účinná(-é) látka(-y)

lasalocid A

Druh zvířat

drůbež

skot

MRL

Cílové tkáně

svalovina

300 μg/kg

játra

150 μg/kg

ledviny

300 μg/kg

kůže a tuk v přirozeném
poměru

150 μg/kg

vejce

10 µg/kg

svalovina

20 µg/kg

tuk

100 µg/kg

játra

20 µg/kg

ledviny

ŽÁDNÁ

Zařazení podle léčebného
účelu

antiinfektiva/antibiotika“

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno
k lidské spotřebě.
Úřední věstník Evropské unie

60 μg/kg

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení
(ES) č. 470/2009)

CS

„lasalocid

Indikátorové
reziduum

L 346/25

L 346/26

CS

Úřední věstník Evropské unie

2.12.2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1278/2014
ze dne 1. prosince 2014,
kterým se mění nařízení (ES) č. 967/2006, (ES) č. 828/2009, (ES) č. 891/2009 a prováděcí nařízení
(EU) č. 75/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 144 písm. c), čl. 144 písm. j), čl. 178 písm. b), čl. 178 písm. f),
čl. 178 písm. h), článek 180 a čl. 182 odst. 4. a čl. 192 odst. 5 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví prodloužení režimu kvót na cukr do dne 30. září 2017 a zavádí změny
v tomto režimu. Je proto nezbytné upravit některá nařízení v odvětví cukru.

(2)

Z důvodů srozumitelnosti je nezbytné změnit čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 967/2006 (2) tak, aby
přesně odpovídal čl. 140 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, který stanoví, že průmyslový cukr, průmys
lová izoglukóza nebo průmyslový inulin musí být dodány uživateli nejpozději dne 30. listopadu následujícího
hospodářského roku.

(3)

Nařízení (ES) č. 967/2006 stanoví lhůty, v nichž členské státy Komisi sdělují množství převedená podniky podle
článku 141 nařízení (EU) č. 1308/2013. S ohledem na nové lhůty pro sdělení podniků členským státům stano
vené v uvedeném článku je třeba lhůty stanovené v článku 17 nařízení (ES) č. 967/2006 odpovídajícím způsobem
upravit.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 828/2009 (3) stanoví pravidla pro dovoz produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního
sazebníku v rámci preferenčních dohod do hospodářského roku 2014/2015. V čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení
je obsažen seznam dokumentů, které se přikládají k žádostem o dovozní licence, a je stanoveno, že vývozní
licence lze nahradit ověřenými kopiemi. S ohledem na technický vývoj a v zájmu zjednodušení postupů by měl
být za určitých podmínek povolen elektronický přenos vývozních licencí.

(5)

Vzhledem k tomu, že dovozy podle některých preferenčních režimů nejsou předmětem omezeného množství
kvóty, je vhodné usnadnit celní řízení tím, že se umožní běžná míra přípustné odchylky nejvýše 5 % u licencí pro
preferenční dovozy cukru.

(6)

Nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 (4) pozměnilo nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (5) zavedením jiných kódů KN
pro cukr. Tyto nové kódy KN již byly určeny výrobkům, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 828/2009 a nařízení
Komise (ES) č. 891/2009 (6), a celní orgány členských států je již v praxi používají. Z tohoto důvodu je vhodné
v uvedených nařízeních provést technickou úpravu zmíněných kódů KN.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud
jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22).
(3) Nařízení Komise (ES) č. 828/2009 ze dne 10. září 2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí
pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod (Úř. věst. L 240,
11.9.2009, s. 14).
(4) Nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).
(5) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
(6) Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
(Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
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(7)

Komise vypracovala informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci
jejích interních pracovních postupů a jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice. Má
se za to, že oznamovací povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 828/2009 lze splnit prostřednictvím uvedeného
systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (1).

(8)

S přihlédnutím k podmínkám na trhu a prognózám, které existovaly v dané době, prováděcí nařízení Komise
(EU) č. 75/2013 (2) stanovilo neuložení dodatečných dovozních cel pro některé produkty v odvětví cukru do
konce hospodářského roku 2014/2015. S ohledem na prodloužení režimu kvót na cukr a vzhledem k tomu, že
tržní prognózy se podstatně nezmění do konce režimu kvót, by mělo být neuložení dodatečných dovozních cel
na tyto produkty v odvětví cukru prodlouženo do dne 30. září 2017.

(9)

Nařízení (ES) č. 967/2006, (ES) č. 828/2009, (ES) č. 891/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013 by proto
měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Změny nařízení (ES) č. 967/2006
Nařízení (ES) č. 967/2006 se mění takto:
1) Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:
„a) dodána zpracovateli nejpozději dne 30. listopadu následujícího hospodářského roku za účelem použití k výrobě
výrobků uvedených v příloze;“;
2) V článku 17 se písmena a) a b) nahrazují tímto:
„a) nejpozději dne 15. září množství řepného cukru, inulinového sirupu a třtinového cukru za běžný hospodářský
rok, která mají být převedena do následujícího hospodářského roku;“.

Článek 2
Změny nařízení (ES) č. 828/2009
Nařízení (ES) č. 828/2009 se mění takto:
1) Článek 4 se mění takto:
a) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Namísto originálů předkládaných na podporu žádosti o dovozní licence lze předložit elektronické nebo faxové
kopie vývozních licencí uvedených v písmenu b) prvního pododstavce nebo ověřených kopií uvedených v druhém
pododstavci, pokud jsou originály žadatelem předloženy příslušným orgánům členských států v místě celního
odbavení dovozní licence před celním odbavením zboží, na něž se vztahují dovozní licence vydané na základě
elektronických nebo faxových kopií.“;
b) v odstavci 6 se slovo „dokument“ nahrazuje slovy „originál dokumentu nebo elektronický či faxový dokument“;
c) doplňuje se odstavec 7, který zní:
„7.
Ustanovení čl. 48 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 376/2008 se nepoužije, pokud množství cukru dovezené na
základě tohoto nařízení přesahuje nejvýše o 5 % množství uvedené v dovozní licenci. Toto dodatečné množství se
považuje za dovezené na základě uvedené licence“;
(1) Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů
členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů
platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 75/2013 ze dne 25. ledna 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde
o uplatňování reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro některé produkty v odvětví cukru, a zrušuje prováděcí nařízení
(EU) č. 892/2012, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský
rok 2012/2013 (Úř. věst. L 26, 26.1.2013, s. 19).
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2) Článek 8 se mění takto:
a) v prvním pododstavci se kód KN „1701 11 10“ nahrazuje kódy „1701 13 10, 1701 14 10“,
b) v druhém pododstavci se kód KN „1701 11 90“ nahrazuje kódy „1701 13 90, 1701 14 90“,
3) V článku 9 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
„6.

Oznámení uvedená v tomto nařízení se podávají v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (*).

(*) Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání
informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých
plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egej
ském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).“.
Článek 3
Změny nařízení (ES) č. 891/2009
Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění takto:
1) V čl. 13 odst. 1 se kód KN „1701 11 90“ nahrazuje kódy „1701 13 90, 1701 14 90“;
2) V příloze I části I se kód KN „1701 11 10“ nahrazuje kódy „1701 13 10 a 1701 14 10“.
Článek 4
Změna prováděcího nařízení (EU) č. 75/2013
V článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 75/2013 se den „30. září 2015“ nahrazuje dnem „30. září 2017“.
Článek 5
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1279/2014
ze dne 1. prosince 2014
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na
čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchod
ních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde
o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU)
č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto
nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód třetích zemí ( )

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

61,5

MA

88,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

ZZ

74,8

AL

53,8

JO

206,0

MA

170,1

TR

137,5

ZZ

141,9

MA

36,3

TR

128,2

ZZ

82,3

MA

75,8

ZZ

75,8

TR

80,0

ZZ

80,0

TR

73,1

ZZ

73,1

BA

22,7

BR

57,9

CA

134,8

CL

76,0

NZ

96,9

US

93,0

ZA

172,4

ZZ

93,4

CN

81,0

TR

158,2

US

163,9

ZZ

134,4

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci
klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 25. listopadu 2014
o jmenování jedné členky Výboru regionů ze Spojeného království
(2014/859/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh vlády Spojeného království,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2)
o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu lorda Grahama TOPEA, CBE se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Členkou Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenována:
— paní Ruth DOMBEYOVÁ, Councillor.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. listopadu 2014.
Za Radu
předseda
D. FRANCESCHINI

(1) Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.
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ROZHODNUTÍ RADY 2014/860/SZBP
ze dne 1. prosince 2014,
kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2012/173/SZBP o aktivaci operačního střediska EU pro
mise a operaci společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Afrického rohu
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 9. prosince 2013 Rada přijala rozhodnutí 2013/725/SZBP (1), kterým se změnilo rozhodnutí Rady
2012/173/SZBP (2) a byla prodloužena jeho platnost.

(2)

V souladu s výsledkem přezkumu operačního střediska EU by měl být jeho mandát prodloužen do prosince roku
2016. To rovněž poskytne čas na přípravu k trvalému převodu jeho koordinačních a plánovacích funkcí a zdrojů
na struktury ESVČ/SBOP v rámci procesu přezkumu ESVČ, který proběhne pod vedením vysoké představitelky
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a při němž se náležitě zohlední institucionální rámec a platné
postupy. Po tomto převodu již nebude třeba dalšího prodloužení mandátu. Nový subjekt v rámci struktur
ESVČ/SBOP, jež by vykonával koordinační a plánovací podpůrné funkce, by tedy měl odlišné jméno odrážející
tuto úlohu. Operační středisko EU by mělo dočasně rozšířit svou úlohu v oblasti podpory civilní a vojenské koor
dinace a plánování a převzít větší územní odpovědnost, pokud jde o oblast Sahelu, a to v rámci přidělených
zdrojů a personálu. Jakékoliv územní rozšíření nad rámec regionu Sahelu by vyžadovalo samostatnou dohodu
Politického a bezpečnostního výboru.

(3)

Rozhodnutí 2012/173/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a jeho platnost prodloužena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Rozhodnutí 2012/173/SZBP se mění takto:
1) Název se mění takto:
„Rozhodnutí Rady 2012/173/SZBP ze dne 23. března 2012 o aktivaci operačního střediska EU pro mise a operaci
společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Afrického rohu a Sahelu“.
2) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Operační středisko EU podporuje mise EUTM Somalia, EUCAP Nestor a operaci Atalanta v rámci společné
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v oblasti Afrického rohu a mise EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger a EUCAP
Sahel Mali v oblasti Sahelu.“
(1) Rozhodnutí Rady 2013/725/SZBP ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2012/173/SZBP o aktivaci operač
ního střediska EU pro mise a operaci společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Afrického rohu (Úř. věst. L 329, 10.12.2013,
s. 39).
(2) Rozhodnutí Rady 2012/173/SZBP ze dne 23. března 2012 o aktivaci operačního střediska EU pro mise a operaci společné bezpečnostní
a obranné politiky v oblasti Afrického rohu (Úř. věst. L 89, 27.3.2012, s. 66).
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3) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2
Mandát a úkoly
1.
Operační středisko EU poskytuje podporu v oblasti operačního plánování a provádění misí a operace SBOP
v oblasti Afrického rohu a v oblasti Sahelu za účelem zvýšení účinnosti, soudržnosti a součinnosti SBOP v obou ob
lastech. V tomto rámci usnadňuje operační středisko EU výměnu informací, zlepšuje koordinaci a posiluje civilněvojenskou součinnost.

2.

Operační středisko EU plní tyto úkoly:

a) poskytuje přímou podporu civilnímu veliteli operací pro operační plánování a provádění civilních misí v oblasti
Afrického rohu a v oblasti Sahelu s využitím svých odborných vojenských znalostí a znalostí v oblasti specializo
vaného plánování;
b) poskytuje podporu vojenským velitelům misí a operace v oblasti Afrického rohu a v oblasti Sahelu;
c) na žádost ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování mu poskytuje podporu v jeho strategickém plánování
pro mise a operaci SBOP v oblasti Afrického rohu a v oblasti Sahelu;
d) usnadňuje spolupůsobení mezi příslušnými misemi a operací SBOP a strukturami sídlícími v Bruselu. Ve vztahu
k pilotním případům ‚vyškolení a vybavení‘ v Mali a Somálsku může operační středisko EU užitečným způsobem
poskytovat podporu funkčnímu koordinačnímu mechanismu s ohledem na svůj plán provádění;
e) usnadňuje koordinaci a zlepšuje součinnost mezi misemi a operací SBOP v oblasti Afrického rohu v rámci stra
tegie pro oblast Afrického rohu a ve spolupráci se zvláštním zástupcem Evropské unie pro oblast Afrického rohu
(dále jen ‚zvláštní zástupce‘) a se zvláštním vyslancem Evropské unie pro Somálsko;
f) usnadňuje koordinaci a zlepšuje součinnost mezi misemi SBOP v oblasti Sahelu v rámci strategie pro oblast Sahelu
a ve spolupráci se zvláštním zástupcem Evropské unie pro oblast Sahelu.
3.
Plnění mandátu a úkolů je podrobněji uvedeno v plánu provádění, který bude předložen Politickému a bezpeč
nostnímu výboru, a podléhá přezkumu.“

4) Článek 3 se mění takto:
a) odstavce 1 a 1a se nahrazují tímto:
„1. Rada zmocňuje v souladu s článkem 38 Smlouvy Politický a bezpečnostní výbor k přijímání rozhodnutí
o jmenování vedoucího operačního střediska EU.“;

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Vedoucí operačního střediska EU je odpovědný za reakce na žádosti určené operačnímu středisku EU ze
strany civilního velitele operace, velitelů operace a mise v rámci misí SBOP v oblasti Afrického rohu a v oblasti
Sahelu a ze strany ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování. Zajišťuje řádné fungování operačního střediska
EU a koordinuje účelné využívání jeho kapacit. Konečná odpovědnost za dokumenty týkající se operačního pláno
vání a rozhodnutí o provádění misí a operace nadále spočívá na civilním veliteli operace a příslušných velitelích
operace a mise v oblasti Afrického rohu a v oblasti Sahelu.“;

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. V rozsahu své odpovědností podává vedoucí operačního střediska EU odpovídajícím způsobem pravidelné
zprávy Politickému a bezpečnostnímu výboru a Vojenskému výboru EU.“
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5) Článek 4 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Součástí operačního střediska EU je personál vyslaný členskými státy a poskytnutý Vojenským štábem EU.
Příslušné styčné a podpůrné buňky vojenských misí a operace v oblasti Afrického rohu a v oblasti Sahelu jsou
začleněny do operačního střediska EU, aniž by tím byly dotčeny stávající linie velení.“;
b) v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:
„2. Lidské zdroje, které jsou dány k dispozici operačnímu středisku EU, zahrnují veškeré oblasti vojenské
odbornosti vyžadované k řádnému plnění jeho mandátu a úkolů na základě prováděcího plánu.“;
c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Veškerý personál dodržuje bezpečnostní zásady a minimální standardy zavedené rozhodnutím Rady
2013/488/EU (*).
(*) Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných
informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).“
6) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Organizace
Operační středisko EU je uspořádáno podle funkčních a územních odpovědností odpovídajících požadavkům podpo
rovaných misí a operace SBOP.“
7) Článek 8 se zrušuje.
8) V článku 9 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Použije se ode dne 23. března 2012 do dne 31. prosince 2016.“
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Radu
předsedkyně
B. LORENZIN
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ROZHODNUTÍ RADY 2014/861/SZBP
ze dne 1. prosince 2014,
kterým se mění rozhodnutí 2012/699/SZBP o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci
smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ze strany Unie za účelem posílení jejích kapacit
pro monitorování a ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného
ničení
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Rada přijala dne 13. listopadu 2012 rozhodnutí 2012/699/SZBP (1).

(2)

Rozhodnutí 2012/699/SZBP stanoví prováděcí období u projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 na 24 měsíců ode
dne uzavření finanční dohody uvedené v čl. 3 odst. 3.

(3)

Prozatímní technický sekretariát Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných
zkoušek (CTBTO) požádal dne 18. června 2014 Unii o schválení prodloužení doby platnosti 24 měsíců stanove
ného v článku 5 rozhodnutí 2012/699/SZBP o 12 měsíců, aby bylo možno provést zbývající část projektů, které
nebyly během tohoto období provedeny.

(4)

Provedení zbývajících částí projektů uvedených v bodech 2.1 (Technická pomoc a budování kapacit), 2.2 (Rozvoj
kapacit pro budoucí generace odborníků v oblasti CTBT – iniciativa pro rozvoj kapacit), 2.3 (Posílení modelu
atmosférického přenosu (ATM), 2.4 (Charakterizace a snižování úrovně radioaktivního xenonu) a 2.6 (Udržování
certifikovaných pomocných seizmických stanic v rámci Mezinárodního monitorovacího systému) přílohy rozhod
nutí 2012/699/SZBP, jak je konkrétně uvedeno v žádosti učiněné ze strany CTBTO dne 18. června 2014, by
mohlo být učiněno bez potřeby dalších zdrojů.

(5)

Aby mohly být projekty uvedené v rozhodnutí 2012/699/SZBP plně provedeny, je třeba toto rozhodnutí změnit
tak, že se prodlouží doba jeho platnosti,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Rozhodnutí 2012/699/SZBP se mění takto:
1) V článku 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Pozbývá platnosti 36 měsíců ode dne uzavření finanční dohody uvedené v čl. 3 odst. 3.“
2) Jediný odstavec v oddíle 3 přílohy se nahrazuje tímto:
„Celková odhadovaná délka provádění projektů je 36 měsíců.“
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Radu
předsedkyně
B. LORENZIN

(1) Rozhodnutí Rady 2012/699/SZBP ze dne 13. listopadu 2012 o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeo
becném zákazu jaderných zkoušek ze strany Unie za účelem posílení jejích kapacit pro monitorování a ověřování a v rámci provádění
strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 314, 14.11.2012, s. 27).
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/862/SZBP
ze dne 1. prosince 2014,
kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické
republice Kongo
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické
republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 20. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/788/SZBP.

(2)

Dne 12. dubna 2013 výbor Rady bezpečnosti zřízený na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004)
o Konžské demokratické republice (dále jen „výbor Rady bezpečnosti“) aktualizoval a pozměnil seznam osob
a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Dne 30. července 2014 výbor Rady bezpečnosti doplnil na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující
opatření, jeden subjekt.

(4)

Dne 31. října 2014 výbor Rady bezpečnosti vydal nový konsolidovaný seznam osob a subjektů, na něž se vzta
hují omezující opatření.

(5)

Příloha rozhodnutí 2010/788/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha rozhodnutí 2010/788/SZBP se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Radu
předsedkyně
B. LORENZIN

(1) Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30.
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA

a) Seznam osob podle článků 3, 4 a 5
1.

Eric BADEGE

Datum narození: 1971 Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků pro Demokratickou republiku Kongo (DRK) ze dne 15. listopadu 2012 se
‚pplk. Eric Badege stal styčnou osobou Hnutí 23. března (M23) v Masisi a velel společným operacím …‘ spolu s dalším
vojenským vůdcem. Ve zprávě se dále uvádí, že ‚série koordinovaných útoků provedených v srpnu [2012] pplk. Badegem
… umožnila skupině M23 destabilizovat značnou část oblasti Masisi‘. ‚Podle bývalých bojovníků jednal pplk. Badege …
při přípravě útoků na rozkaz plk. Makengy.‘ Jakožto vojenský velitel skupiny M23 je Badege odpovědný za závažná
porušování práv, která byla mimo jiné zacílena na děti a ženy v rámci ozbrojeného konfliktu. Podle zprávy skupiny
odborníků z listopadu 2012 došlo k několika závažným případům bezohledného zabíjení civilistů včetně žen a dětí. Od
května 2012 zabila skupina Raia Mutomboki pod velením skupiny M23 v sérii koordinovaných útoků stovky civilistů.
V srpnu Badege provedl společné útoky spojené s bezohledným zabíjením civilistů. V listopadové zprávě skupiny odbor
níků se uvádí, že tyto útoky společně organizovali Badege a plukovník Makoma Semivumbi Jacques. Podle zprávy
skupiny odborníků uvedli místní vedoucí představitelé z Masisi, že těmto útokům skupiny Raia Mutomboki velel přímo
na místě právě Badege. Podle zprávy, kterou přinesla rozhlasová stanice Radio Okapi dne 28. července 2012, ‚informoval
správce oblasti Masisi tuto sobotu dne 28. července o zběhnutí velitele 2. praporu 410. pluku ze základny Ozbrojených
sil DRK (FARDC) v Nabiondu, asi třicet kilometrů severozápadně od Gomy v Severním Kivu. Podle jeho výpovědi mířil
plk. Eric Badege a více než stovka vojáků v pátek do Rubaye, 80 kilometrů severně od Nabionda. Tuto informaci
potvrdilo několik zdrojů.‘ Podle článku BBC ze dne 23. listopadu 2012 byla skupina M23 vytvořena poté, co bývalí
členové Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), kteří byli začleněni do FARDC, začali protestovat proti špatným
podmínkám a platům a proti skutečnosti, že nebyla plně provedena mírová dohoda ze dne 23. března 2009 mezi CNDP
a DRK, jíž byl CNDP začleněn do FARDC. Podle zprávy organizace IPIS z listopadu 2012 byla skupina M23 zapojena do
aktivních vojenských operací, jejichž cílem je převzít kontrolu nad územím východní části DRK. Skupina M23 a FARDC
bojovaly ve dnech 24. a 25. července 2012 o kontrolu nad několika městy a vesnicemi ve východní části DRK; skupina
M23 zaútočila na FARDC dne 26. července 2012 v Rumangabu; dne 17. listopadu 2012 vyhnala FARDC z Kibumby
a dne 20. listopadu 2012 převzala kontrolu nad Gomou. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 několik
bývalých bojovníků ze skupiny M23 tvrdí, že vůdci skupiny M23 svévolně popravili desítky dětí, které se pokusily
uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW)
ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve Rwandě, této organizaci sdělil,
že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se pokusil v červnu uprchnout. Chlapec
byl dopaden a umlácen k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odvedenců. Jeden z velitelů skupiny M23,
který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec zabit, údajně řekl: ‚Chtěl nás opustit.‘
Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk svévolně popraveno nejméně 33 nových odve
denců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky jiných odvedenců, aby viděli, jaký
trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: ‚Když jsme byli u skupiny M23, řekli nám, [že máme na vybranou]
a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Někteří z nich byli dopadeni a to
znamenalo jejich okamžitou smrt.‘
2.

Frank Kakolele BWAMBALE (také znám jako: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale)

Funkce: Generál FARDC. Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další
informace: V lednu 2008 opustil CNDP. Od července 2011 pobývá v Kinshase. Od roku 2010 byl Kakolele zapojen do
činností navenek jménem programu vlády DRK Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des
Conflits Armés (STAREC), včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Bývalý vůdce Shromáždění za konžskou demokracii – Osvobozenecké hnutí (RCD-ML), má vliv na jeho politiku, velí
jeho silám a řídí je. RCD-ML je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003),
které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Generál Ozbrojených sil DRK
(FARDC), od července 2011 není přidělen k žádné jednotce. V lednu 2008 opustil Národní kongres pro obranu lidu
(CNDP). Od července 2011 pobývá v Kinshase. Od roku 2010 byl Kakolele zapojen do činností navenek jménem
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programu vlády DRK Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC),
včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011.
3.

Gaston IYAMUREMYE (také znám jako: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro,
d) Rumuli)

Funkce: a) předseda FDLR, b) druhý místopředseda FDLR/FOCA. Adresa: (Od července 2011 působí v Kalonge,
provincie Severní Kivu.). Datum narození: 1948 Místo narození: a) Okres Musanze, Severní provincie, Rwanda,
b) Ruhengeri, Rwanda Státní příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. prosince 2010 Další infor
mace: Brigádní generál.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle několika zdrojů, mj. skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, je Gaston Iyamu
remye druhým místopředsedou Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a je považován za kmenového člena
jejich vojenského a politického vedení. Do prosince 2009 byl Gaston Iyamuremye také vedoucím úřadu Ignace Murwa
nashyaky (předsedy FLDR) v Kibui v DRK. Předseda FDLR a druhý místopředseda FDLR/FOCA. Od července 2011
působí v Kalonge, provincie Severní Kivu.
4.

Innocent KAINA (také znám jako: a) plukovník Innocent Kaina, b) ‚India Queen‘)

Místo narození: Bunagana, oblast Rutshuru, DRK Datum zařazení na seznam OSN: 30. listopadu 2012.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Innocent Kaina je v současné době velitelem sektoru v rámci Hnutí 23. března (M23). Je odpovědný za závažná porušení
mezinárodního práva a lidských práv a sám se takových porušení dopustil. V červenci roku 2007 shledal posádkový
vojenský soud v Kinshase plukovníka Kainu odpovědného za zločiny proti lidskosti spáchané v okrese Ituri v období od
května roku 2003 do prosince roku 2005. Byl propuštěn v roce 2009 na základě mírové dohody mezi konžskou vládou
a Národním kongresem pro obranu lidu (CNDP). V roce 2009 se v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) dopustil poprav,
únosů a těžkých ublížení na zdraví v oblasti Masisi. Jako velitel podřízený generálu Ntagandovi byl v dubnu roku 2012
iniciátorem vzpoury bývalého CNDP v oblasti Rutshuru. Zajišťoval bezpečnost vzbouřenců mimo oblast Masisi. Od
května do srpna roku 2012 dohlížel na nábor a výcvik více než 150 dětí pro povstání vedené skupinou M23 a střílel
chlapce, kteří se pokusili uprchnout. V červenci roku 2012 cestoval do Berundy a Degha za účelem mobilizace a náboru
pro skupinu M23.
5.

Jérôme KAKWAVU BUKANDE (také znám jako: a) Jérôme Kakwavu, b) ‚Commandant Jérôme‘)

Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: V prosinci 2004
mu byla udělena hodnost generála Ozbrojených sil DRK (FARDC). Od července 2011 uvězněn ve věznici Makala v Kins
hase. Od 25. března 2011 vede Vysoký vojenský soud v Kinshase řízení proti Kakwavuovi pro válečné zločiny.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Bývalý předseda Svazu konžských vlastenců/Ozbrojených sil konžského lidu (UCD/FAPC). FAPC ovládá ilegální hraniční
přechody mezi Ugandou a DRK – klíčovou tranzitní trasu pro tok zbraní. Jako předseda organizace FAPC měl vliv na její
politiku, velel jí a řídil ji. FAPC se zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi, čímž porušovala zbrojní embargo.
Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za
nábor a využívání dětí v Ituri v roce 2002. Jako jeden z pěti vysokých důstojníků Ozbrojených sil DRK (FARDC) byl
obviněn ze závažné trestné činnosti týkající se sexuálního násilí a během návštěvy v roce 2009 Rada bezpečnosti na jeho
případ upozornila vládu. V prosinci 2004 mu byla udělena hodnost generála FARDC. Od července 2011 uvězněn ve
věznici Makala v Kinshase. Dne 25. března 2011 zahájil Vysoký vojenský soud v Kinshase řízení proti Kakwavuovi pro
válečné zločiny.
6.

Germain KATANGA

Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: V prosinci 2004
byl jmenován generálem FARDC. Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Řízení proti
němu bylo zahájeno v listopadu 2009.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Vůdce Fronty vlasteneckého odporu v Ituri (FRPI). Zapojen do převodů zbraní v rozporu se zbrojním embargem. Podle
Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor
a využívání dětí v Ituri v letech 2002–2003. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC).
Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Řízení proti němu bylo zahájeno v listopadu
2009.
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Thomas LUBANGA

Místo narození: Ituri, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další
informace: Zadržen v Kinshase v březnu 2005 za účast UPC/L na porušování lidských práv. Dne 17. března 2006
předán Mezinárodnímu trestnímu soudu. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí
svobody. Proti rozhodnutí soudu se odvolal.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Předseda Svazu konžských vlastenců/Lubanga (UPC/L), jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezo
luce č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi.
Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za
nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002–2003. Zadržen v Kinshase v březnu 2005 za účast UPC/L na porušování
lidských práv. Dne 17. března 2006 předán orgány DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. Řízení proti němu bylo zahá
jeno v lednu 2009 a mělo skončit v roce 2011. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí
svobody. Proti rozhodnutí soudu se odvolal.
8.

Sultani MAKENGA (také znám jako: a) ‚Makenga, Colonel Sultani‘, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Datum narození: 25. prosince 1973 Místo narození: Rutshuru, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení
na seznam OSN: 13. listopadu 2012 Další informace: Vojenský vůdce skupiny M23 působící v DRK.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Sultani Makenga je vojenský vůdce skupiny Hnutí 23. března (M23), také známé jako Konžská revoluční armáda, půso
bící v Demokratické republice Kongo (DRK). Jako vůdce skupiny M23 se Sultani Makenga dopustil závažných porušení
mezinárodního práva, která se týkají dětí a žen v rámci ozbrojených konfliktů, včetně zabití a těžkých ublížení na zdraví,
sexuálního násilí, únosu a nuceného vysídlení, a je za taková porušení práva odpovědný. Je také odpovědný za porušo
vání mezinárodního práva v souvislosti s činností skupiny M23 týkající se náboru dětí nebo jejich využívání v ozbro
jeném konfliktu v DRK. Pod velením Sultaniho Makengy spáchala skupina M23 rozsáhlé brutální činy vůči civilnímu
obyvatelstvu DRK. Podle svědectví a zpráv bojovníci operující pod velením Sultaniho Makengy znásilňovali na celém
území Rutshuru ženy a děti, z nichž některým bylo jen 8 let, přičemž tyto činy byly součástí strategie upevnění kontroly
nad územím Rutshuru. Pod Makengovým velením vedla skupina M23 rozsáhlé akce násilného náboru dětí v DRK
a v regionu a dopustila se zabíjení, zmrzačení a zranění velkého počtu dětí. Mnohé z násilně odvedených dětí jsou
mladší 15 let. Makenga také údajně získává zbraně a související materiál, čímž porušuje opatření, jež přijala DRK za
účelem provádění zbrojního embarga, včetně vnitrostátních předpisů o dovozu a držení zbraní a souvisejícího materiálu.
Makengovo působení jako vůdce skupiny M23 zahrnuje závažná porušení mezinárodního práva a brutální činy vůči
civilnímu obyvatelstvu DRK a zhoršilo stav nejistoty, vysidlování a konfliktu v regionu. Vojenský vůdce skupiny M23
působící v DRK.
9.

Khawa Panga MANDRO (také znám jako: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul
Karim, e) Yves Khawa Panga Mandro, f) Mandro Panga Kahwa, g) ‚Chief Kahwa‘, h) ‚Kawa‘)

Datum narození: 20. srpna 1973 Místo narození: Bunia, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Od dubna 2005 vězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového
procesu. V říjnu roku 2005 zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním
orgánům v Kinshase na základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného ublí
žení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. Od července 2011 uvězněn v centrální věznici Makala v Kinshase.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Bývalý předseda strany PUSIC, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), která
se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Podle Úřadu zvláštního předsta
vitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri
v letech 2001–2002. Od dubna 2005 vězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového procesu. V říjnu roku 2005
zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním orgánům v Kinshase na
základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví a těžkého
ublížení na zdraví. Od července 2011 uvězněn v centrální věznici Makala v Kinshase.
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10. Callixte MBARUSHIMANA
Datum narození: 24. července 1963 Místo narození: Ndusu/Ruhengeri, Severní provincie, Rwanda Státní příslušnost:
rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009 Další informace: Zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na
základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR
v provinciích Kivu v roce 2009 a předán do Haagu dne 25. ledna 2011.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Až do svého zatčení výkonný tajemník Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a místopředseda vysokého
vojenského velení FDLR. Vedoucí politický a vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která
brání odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušuje rezoluci Rady bezpečnosti 1857
(2008) OP 4 b). Zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny
a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v Severním a Jižním Kivu v roce 2009 a předán do Haagu dne
25. ledna 2011.
11. Iruta Douglas MPAMO (také znám jako: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)
Adresa: Gisenyi, Rwanda (od července 2011) Datum narození: a) 28. prosince 1965, b) 29. prosince 1965 Místo
narození: a) Bashali, Masisi, DRK, b) Goma, DRK, c) Uvira, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Od chvíle, kdy se zřítila dvě z letadel Great Lakes Business Company
(GLBC), není známo, čím se zabývá.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Majitel/ředitel letecké společnosti Compagnie Aérienne des Grands Lacs a obchodní společnosti Great Lakes Business
Company, jejichž letadla pomáhala ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003). Je
rovněž odpovědný za zatajování informací o letech a zásilkách, zjevně za účelem umožnění porušování zbrojního
embarga. Od chvíle, kdy se zřítila dvě z letadel Great Lakes Business Company (GLBC), není známo, čím se zabývá.
12. Sylvestre MUDACUMURA (také znám jako: a) Mupenzi Bernard, b) ‚General Major Mupenzi‘, c) ‚General Mudacu
mura‘, d) ‚Radja‘)
Adresa: Les Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu, DRK (od července 2011). Státní příslušnost: rwandská
Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Vojenský velitel FDLR-FOCA, rovněž politický
1. místopředseda a vrchní velitel FOCA, čímž kombinuje veškeré vojenské a politické funkce od zatčení vůdců FDLR
v Evropě.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Velitel Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR), který měl vliv na politiku a velel silám FDLR a řídil jejich
činnost; FDLR jsou jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), která se
v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Mudacumura (či jeho podřízení)
byl v telefonním kontaktu s vůdcem FDLR Murwanashyakaem v Německu i v době masakru v Busurungi v květnu 2009
a s vojenským velitelem majorem Guillaumem během operací Umoja Wetu a Kimia II v roce 2009. Podle Úřadu zvláštní
představitelky generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za 27 případů náboru
a využívání dětí jednotkami pod jeho velením v provincii Severní Kivu v letech 2002–2007. Vojenský velitel FDLRFOCA, rovněž politický 1. místopředseda a vrchní velitel Bojových sil Abucunguzi (FOCA), čímž kombinuje veškeré
vojenské a politické funkce od zatčení vůdců FDLR v Evropě.
13. Leodomir MUGARAGU (také znám jako: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)
Adresa: Velitelství FDLR v lese Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu, DRK (od července 2011). Datum naro
zení: a) 1954, b) 1953 Místo narození: a) Kigali, Rwanda b) Rushashi, Severní provincie, Rwanda Státní příslušnost:
rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. prosince 2010 Další informace: náčelník štábu FDLR/FOCA, pověřen
správou.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle volně dostupných zdrojů a oficiálních zpráv je Leodomir Mugaragu náčelníkem štábu Bojových sil Abucunguzi za
osvobození Rwandy (FOCA), ozbrojeného křídla Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR). Podle oficiálních
zpráv je Mugaragu hlavním plánovačem vojenských operací FDLR ve východní částí DRK. Náčelník štábu FDLR/FOCA,
pověřen správou.
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14. Leopold MUJYAMBERE (také znám jako: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)
Adresa: Nyakaleke (jihovýchod Mwengy), Jižní Kivu, DRK. Datum narození: a) 17. března 1962, b) přibližně v roce
1966 Místo narození: Kigali, Rwanda Státní příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 3. března
2009 Další informace: Od července 2011 velitel operačního sektoru FDLR/FOCA Jižní Kivu, nyní zvaného ‚Amazon‘.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Velitel druhé divize Bojových sil Abucunguzi (FOCA)/záložních brigád (ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobo
zení Rwandy – FDLR). Vedoucí vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu
s bodem 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení
bojovníků. Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK,
podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny
a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají
od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti
jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857
(2008). Od července 2011 velitel operačního sektoru FDLR/FOCA Jižní Kivu, nyní zvaného ‚Amazon‘.
15. Jamil MUKULU (také znám jako: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu,
e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) ‚Professor Musharaf‘,
j) Talengelanimiro)
Funkce: a) vedoucí představitel Spojeneckých demokratických sil (ADF); b) velitel, Spojenecké demokratické síly. Datum
narození: a) 1965, b) 1. ledna 1964 Místo narození: vesnice Ntoke, hrabství Ntenjeru, okres Kayunga, Uganda Státní
příslušnost: ugandská Datum zařazení na seznam OSN: 12. října 2011.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle volně dostupných zdrojů a oficiálních zpráv, mimo jiné zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpeč
nosti OSN pro DRK, je Jamil Mukulu vojenským velitelem Spojeneckých demokratických sil (ADF), což je zahraniční
ozbrojená skupina, která působí v DRK a brání odzbrojení a dobrovolné repatriaci a přesídlení bojovníků ADF, jak je
uvedeno v odst. 4 písm. b) rezoluce č. 1857 (2008). Skupina odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro
DRK informovala, že Mukulu velí a poskytuje materiální podporu ADF (ozbrojená skupina operující na území DRK).
Podle řady zdrojů, mimo jiné zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, Jamil
Mukulu rovněž nadále uplatňuje vliv v politice, financuje a kontroluje činnost sil ADF v terénu a zajišťuje přímé velení
a v této souvislosti mimo jiné kontroluje vazby na mezinárodní teroristické sítě.
16. Ignace MURWANASHYAKA (také znám jako: ‚Dr. Ignace‘)
Titul: Dr. Datum narození: 14. května 1963 Místo narození: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda. Státní
příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Zatčen německými
orgány dne 17. listopadu 2009. Ve funkci předsedy FDLR/FOCA nahrazen Gastonem Iamuremyem, také známým jako
‚Rumuli‘. Řízení proti Murwanashyakovi pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v DRK
v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Předseda Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a vrchní velitel ozbrojených sil FDLR, má vliv na jejich
politiku, velí jim a řídí je. FDLR je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003),
která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Byl v telefonickém
kontaktu s polními veliteli FDLR (a to i během masakru v Busurungi v květnu 2009); dával vojenské příkazy vysokému
velení; účastnil se koordinace převozu zbraní a munice jednotkám FDLR a vydával konkrétní pokyny k jejich použití;
spravoval vysoké částky peněz získané nezákonným prodejem přírodního bohatství z oblastí pod kontrolou FDLR. Podle
Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl jako předseda
a vojenský velitel FLDR odpovědný za vydávání příkazů k náboru a využívání dětí silami FLDR ve východním Kongu.
Zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Ve funkci předsedy FDLR/FOCA nahrazen Gastonem Iamuremyem,
také známým jako ‚Rumuli‘. Řízení proti Murwanashyakovi pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednot
kami FDLR v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu.
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17. Straton MUSONI (také znám jako: IO Musoni)
Datum narození: a) 6. dubna 1961, b) 4. července 1961 Místo narození: Mugambazi, Kigali, Rwanda Státní přísluš
nost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Zatčen německými orgány dne
17. listopadu 2009. Řízení proti Musonimu pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR
v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu. Ve funkci 1. místopředsedy FDLR
nahrazen Sylvestrem Mudacumurou.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Jako vůdce Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR), zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, bránil
Musoni v rozporu s rezolucí 1649 (2005) odzbrojení a dobrovolnému návratu nebo přesídlení bojovníků, kteří byli
členy těchto skupin. Zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Řízení proti Musonimu pro válečné zločiny
a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011
u německého soudu. Ve funkci 1. místopředsedy FDLR nahrazen Sylvestrem Mudacumurou.
18. Jules MUTEBUTSI (také znám jako: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)
Datum narození: 1964 Místo narození: Minembwe, Jižní Kivu, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele 10. vojenského
pluku FARDC, v dubnu 2004 propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu
překročit hranici do DRK. Od té doby žije v Kigali a má omezenou svobodu pohybu (nemá povoleno opustit zemi).
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Spojil se s dalšími odpadlíky z bývalého Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii
– Goma, RCD-G) a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Podílel se na získávání zbraní mimo struktury Ozbro
jených sil DRK (FARDC) a na obstarávání zásob pro ozbrojené skupiny a milice uvedené v bodě 20 rezoluce 1493
(2003), čímž porušoval zbrojní embargo. Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele 10. vojenského pluku
FARDC, v dubnu 2004 propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu překročit
hranici do DRK. Od té doby žije v Kigali a má omezenou svobodu pohybu (nemá povoleno opustit zemi).
19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO (také znám jako: Colonel Baudoin Ngaruye)
Titul: vojenský velitel Hnutí 23. března (M23) Funkce: brigádní generál Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda Datum
narození: a) 1. dubna 1978, b) 1978 Místo narození: a) Bibwe, DRK, b) Lusamambo, území Lubero, DRK Státní
příslušnost: konžská Národní identifikační číslo: FARDC ID 1-78-09-44621-80 Datum zařazení na seznam OSN:
30. listopadu 2012 Další informace: Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
V dubnu roku 2012 velel Ngaruye jakožto podřízený generála Ntagandy vzpouře skupiny bývalých příslušníků Národ
ního kongresu na obranu lidu (CNDP), známé jako Hnutí 23. března (M23). V současné době je třetím nejvyšším vojen
ským velitelem skupiny M23. Skupina odborníků zabývající se DRK navrhla jeho zařazení na seznam již v letech 2008
a 2009. Je odpovědný za závažná porušení lidských práv a mezinárodního práva a sám se takových porušení dopustil.
V letech 2008 a 2009 a poté koncem roku 2010 pro skupinu M23 najal a vycvičil stovky dětí. Dopustil se zabíjení,
těžkých ublížení na zdraví a únosů, jejichž oběťmi byly často ženy. Je odpovědný za popravy a mučení bojovníků, kteří
zběhli ze skupiny M23. V roce 2009 nařídil v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) zabít všechny muže ve vesnici Shalio
(oblast Walikale). Na přímý rozkaz generála Ntagandy také poskytoval zbraně, munici a platy v oblastech Masisi a Wali
kale. V roce 2010 organizoval násilné vysídlení a vyvlastnění obyvatel v oblasti Lukopfu. Spolu s plukovníkem Inno
centem Zimurindou byl také intenzivně zapojen do zločineckých sítí v rámci FARDC, které těžily z obchodu s nerosty,
což v roce 2011 vedlo k napětí a násilnostem Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky
Rwanda.
20. Mathieu, Chui NGUDJOLO (také znám jako: Cui Ngudjolo)
Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: V říjnu 2003 zatčen v Bunii příslušníky
MONUC (mise OSN v DRK). Dne 7. února 2008 vydán vládou DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012
jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obžaloby. Po propuštění z vazby byl zadržen nizozem
skými orgány; v Nizozemsku podal žádost o azyl.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Náčelník štábu a bývalý náčelník štábu FRPI, který měl vliv na politiku a který velel silám FRPI a řídil jejich činnost; FRPI
byla jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které byly odpovědné za nedovo
lené obchodování se zbraněmi, čímž porušovaly zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního
tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí mladších 15 let v Ituri v roce
2006. V říjnu 2003 zatčen v Bunii příslušníky MONUC (mise OSN v DRK). Dne 7. února 2008 vydán vládou DRK
Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012 jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obža
loby. Po propuštění z vazby byl zadržen nizozemskými orgány; v Nizozemsku podal žádost o azyl.
21. Floribert Ngabu NJABU (také znám jako: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu)
Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Od března 2005 v domácím vězení v Kinshase
za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v řízeních proti Germainu
Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011 požádal v Nizozemsku o azyl.
V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl; věc je v současné době předmětem odvolání.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Předseda Národní a integrační fronty (FNI), jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493
(2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Od března 2005
v domácím vězení v Kinshase za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby
svědčil v řízeních proti Germainu Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011
požádal v Nizozemsku o azyl. V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl; věc je v současné době před
mětem odvolání.
22. Laurent NKUNDA (také znám jako: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabat
ware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa
Six)
Datum narození: a) 6. února 1967, b) 2. února 1967 Místo narození: Rutshuru, Severní Kivu, DRK Státní přísluš
nost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Bývalý generál RCD-G. V roce
2006 založil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP); v letech 1998–2006 vyšší důstojník v rámci hnutí RCD-G;
v letech 1992–1998 důstojníkem Rwandské vlastenecké fronty (RPF). Laurent Nkunda byl zatčen rwandskými orgány ve
Rwandě v lednu 2009 a nahrazen ve funkci velitele CNDP. Od té doby je v domácím vězení v Kigali ve Rwandě. Žádost
vlády DRK o vydání Nkundy pro zločiny spáchané ve východní DRK byla Rwandou zamítnuta. V roce 2010 bylo rwand
ským soudem v Gisenyi zamítnuto Nkundovo odvolání proti nezákonnému věznění, přičemž soud uvedl, že věc by měla
být posouzena vojenským soudem. Nkundovi právníci dali podnět k zahájení řízení u rwandského vojenského soudu.
Má stále určitý vliv na některé složky CNDP.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Spojil se s dalšími odpadlíky z bývalého RCD-G a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Získával zbraně mimo
struktury Ozbrojených sil DRK (FARDC), čímž porušoval zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generál
ního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za 264 případů nábor a využívání dětí jednot
kami pod jeho velením v provincii Severní Kivu v letech 2002–2009. Bývalý generál Rally for Congolese DemocracyGoma (Shromáždění pro konžskou demokracii – Goma, RCD-G). V roce 2006 založil Národní kongres pro obranu lidu
(CNDP); v letech 1998–2006 vyšší důstojník v rámci hnutí RCD-G; v letech 1992–1998 důstojníkem Rwandské vlaste
necké fronty (RPF). Laurent Nkunda byl zatčen rwandskými orgány ve Rwandě v lednu 2009 a nahrazen ve funkci
velitele CNDP. Od té doby je v domácím vězení v Kigali ve Rwandě. Žádost vlády DRK o vydání Nkundy pro zločiny
spáchané ve východní DRK byla Rwandou zamítnuta. V roce 2010 bylo rwandským soudem v Gisenyi zamítnuto Nkun
dovo odvolání proti nezákonnému věznění, přičemž soud uvedl, že věc by měla být posouzena vojenským soudem.
Nkundovi právníci dali podnět k zahájení řízení u rwandského vojenského soudu. Má stále určitý vliv na některé složky
CNDP.
23. Felicien NSANZUBUKIRE (také znám jako: Fred Irakeza)
Funkce: Velitel 1. pluku FDLR/FOCA, působí v oblasti Uvira-Sange v Jižním Kivu Adresa: Magunda, území Mwenga,
Jižní Kivu, DRK (od července 2011) Datum narození: 1967 Místo narození: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo,
Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda Státní příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. pro
since 2010 Další informace: Člen FDLR alespoň od roku 1994, ve východní části DRK působí od října 1998.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Nsanzubukire kontroloval a koordinoval pašování munice a zbraní z Tanzanie po jezeře Tanganika pro jednotky Demo
kratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) v oblastech Uvira a Fizi v Jižním Kivu přinejmenším v době mezi listo
padem 2008 a dubnem 2009. Velitel 1. pluku FDLR-FOCA, působí v oblasti Uvira-Sange v Jižním Kivu. Člen FDLR
alespoň od roku 1994, ve východní části DRK působí od října 1998.
24. Pacifique NTAWUNGUKA (také znám jako: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)
Funkce: Velitel, operační sektor Severní Kivu ‚SONOKI‘ z FDLR/FOCA. Adresa: Matembe, Severní Kivu, DRK (od
července 2011) Datum narození: a) 1. ledna 1964, b) přibližně v roce 1964 Místo narození: Gaseke, provincie
Gisenyi, Rwanda Státní příslušnost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009 Další informace:
Prošel vojenským výcvikem v Egyptě.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Velitel první divize Bojových sil Abucunguzi (FOCA, ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobození Rwandy –
FDLR). Vojenský velitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu s bodem 4 písm. b) rezoluce
Rady bezpečnosti 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení bojovníků. Podle svědectví ověře
ného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne
13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR/FOCA, které
v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou
mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním
sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008). Prošel vojenským výcvikem
v Egyptě.
25. James NYAKUNI
Státní příslušnost: ugandská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Obchodní partner Jérôma Kakwavua, zabývá se zejména pašováním přes hranici mezi DRK a Ugandou, podezřelý je
i z pašování zbraní a vojenského materiálu v neregistrovaných nákladních vozidlech. Porušování zbrojního embarga
a poskytování pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), včetně finanční
podpory, která jim umožňovala vojenské působení.
26. Stanislas NZEYIMANA (také znám jako: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba,
d) Bigaruka, e) Bigurura)
Funkce: Zástupce velitele FDLR/FOCA. Adresa: Mukobervwa, Severní Kivu, DRK (od července 2011) Datum narození:
a) 1. ledna 1966, b) 28. srpna 1966, c) přibližně v roce 1967 Místo narození: Mugusa, Butaré, Rwanda Státní přísluš
nost: rwandská Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Zástupce velitele Bojových sil Abucunguzi (FOCA, ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobození Rwandy –
FDLR). Vojenský velitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu s bodem 4 písm. b) rezoluce
Rady bezpečnosti č. 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení bojovníků. Podle svědectví
ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze
dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR/FOCA,
které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou
mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním
sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008).
27. Dieudonné OZIA MAZIO (také znám jako: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) ‚Mr Omari‘)
Datum narození: 6. července 1949 Místo narození: Ariwara, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Předseda Fédération des entreprises congolaises (FEC) v oblasti Aru;
má se za to, že Dieudonné Ozia Mazio zemřel v Ariwaře dne 23. září 2008.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Finanční machinace s Jérômem Kakwavuem a Ozbrojenými silami konžského lidu (FAPC), pašování přes hranici mezi
DRK a Ugandou, zajišťování zásob a hotovosti pro Kakwavua a jeho jednotky. Porušování zbrojního embarga, mimo jiné
prostřednictvím pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003). Předseda Fédéra
tion des entreprises congolaises (FEC) v oblasti Aru; má se za to, že Dieudonné Ozia Mazio zemřel v Ariwaře dne 23. září
2008.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA (také znám jako: Jean-Marie Rugerero)

Funkce: Předseda skupiny M23. Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda Datum narození: a) přibližně v roce 1960,
b) 9. září 1966 Místo narození: Bukavu, DRK Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012 Další informace:
Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Dokumentem ze dne 9. července 2012, který podepsal vůdce Hnutí 23. března (M23) Sultani Makenga, byl Runiga
jmenován koordinátorem politického křídla skupiny M23. Podle tohoto dokumentu byla podnětem k Runigovu jmeno
vání potřeba zajistit zviditelnění cílů skupiny M23. Na internetových stránkách skupiny M23 je Runiga označován jako
její ‚předseda‘. Jeho vůdčí úlohu potvrdila zpráva skupiny odborníků z listopadu 2012, která o Runigovi hovoří jako
o ‚vůdci skupiny M23‘. Podle článku agentury Associated Press ze dne 13. prosince 2012 Runiga této agentuře ukázal
seznam požadavků, o němž prohlásil, že bude předložen konžské vládě. Mezi požadavky je i odstoupení prezidenta
Kabily a rozpuštění národního shromáždění. Runiga uvedl, že naskytne-li se příležitost, skupina M23 by se mohla znovu
zmocnit Gomy. ‚A tentokrát neustoupíme,‘ řekl Runiga agentuře Associated Press. Rovněž uvedl, že podmínkou pro
obnovení jednání je opětovné převzetí kontroly nad Gomou politickým křídlem skupiny M23. ‚Myslím, že naši členové,
kteří jsou v Kampale, nás reprezentují. V patřičnou dobu tam budu i já. Čekám, až budou záležitosti uspořádány, a až
tam bude Kabila, já půjdu také,‘ prohlásil Runiga. Podle článku Le Figaro ze dne 26. listopadu 2012 se Runiga dne
24. listopadu 2012 sešel s prezidentem DRK Kabilou, aby zahájili jednání. V samostatném rozhovoru pro Le Figaro
Runiga uvedl: ‚Skupina M23 je složena zejména z bývalých vojenských členů Ozbrojených sil DRK (FARDC), kteří zběhli,
aby protestovali proti nedodržení dohod ze dne 23. března 2009.‘ Dodal: ‚Vojáci skupiny M23 jsou zběhové z armády,
kteří odešli se zbraněmi v ruce. Nedávno jsme získali rozsáhlé vybavení z vojenské základny v Bunaganě. Momentálně
nám to umožňuje získávat každým dnem další a další území a odrážet všechny útoky FARDC. Naše revoluce je revoluce
konžská, vedená Konžany, pro konžský lid.‘ Podle článku agentury Reuters ze dne 22. listopadu 2012 Runiga uvedl, že
skupina M23 má kapacitu k tomu, aby udržela Gomu, protože síly skupiny M23 posílili vzbouření konžští vojáci
z FARDC: ‚Především máme disciplinovanou armádu a máme rovněž vojáky z FARDC, kteří se k nám přidali. Jsou to
naši bratři, budou nově vycvičeni a »recyklováni«, pak s nimi budeme pracovat.‘ Podle článku publikovaného dne
27. listopadu 2012 v The Guardian Runiga uvedl, že skupina M23 by odmítla poslechnout výzvu regionálních vedoucích
představitelů mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer k opuštění Gomy s cílem připravit půdu pro mírové rozho
vory. Runiga uvedl, že stažení skupiny M23 z Gomy bude naopak výsledkem jednání, a nikoli jeho předpokladem. Podle
závěrečné zprávy skupiny odborníků ze dne 15. listopadu 2012 vedl Runiga delegaci, která dne 29. července 2012
cestovala do Kampaly (Uganda) a před očekávanými jednáními mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer finalizo
vala program hnutí M23 obsahující 21 bodů. Podle článku BBC ze dne 23. listopadu 2012 byla skupina M23 vytvořena
poté, co bývalí členové Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), kteří byli začleněni do FARDC, začali protestovat
proti špatným podmínkám a platům a proti skutečnosti, že nebyla plně provedena mírová dohoda ze dne 23. března
2009 mezi CNDP a DRK, jíž byl CNDP začleněn do FARDC. Podle zprávy organizace IPIS z listopadu 2012 byla skupina
M23 zapojena do aktivních vojenských operací, jejichž cílem je převzít kontrolu nad územím východní části DRK.
Skupina M23 a FARDC bojovaly ve dnech 24. a 25. července 2012 o kontrolu nad několika městy a vesnicemi ve
východní části DRK; skupina M23 zaútočila na FARDC dne 26. července 2012 v Rumangabu; dne 17. listopadu 2012
vyhnala FARDC z Kibumby a dne 20. listopadu 2012 převzala kontrolu nad Gomou. Podle zprávy skupiny odborníků
z listopadu 2012 několik bývalých bojovníků ze skupiny M23 tvrdí, že vůdci skupiny M23 svévolně popravili desítky
dětí, které se pokusily uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23. Podle zprávy organizace
Human Rights Watch (HRW) ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve
Rwandě, této organizaci sdělil, že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se
pokusil v červnu uprchnout. Chlapec byl dopaden a umlácen k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odve
denců. Jeden z velitelů skupiny M23, který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec
zabit, údajně řekl: ‚Chtěl nás opustit.‘ Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk svévolně
popraveno nejméně 33 nových odvedenců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky
jiných odvedenců, aby viděli, jaký trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: ‚Když jsme byli u skupiny M23,
řekli nám, [že máme na vybranou] a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Ně
kteří z nich byli dopadeni a to znamenalo jejich okamžitou smrt.‘ Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na
území Republiky Rwanda.
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29. Ntabo Ntaberi SHEKA
Funkce: vrchní velitel, ozbrojené síly na obranu Konga (Nduma Defence of Congo), skupina Mayi Mayi Sheka. Datum
narození: 4. dubna 1976 Místo narození: oblast Walikale, DRK Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na
seznam OSN: 28. listopadu 2011.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Ntabo Ntaberi Sheka, vrchní velitel politické složky skupiny Mayi Mayi Sheka, je politickým vůdcem konžské ozbrojené
skupiny, která brání odzbrojení, demobilizaci a začlenění bojovníků zpět do společnosti. Mayi Mayi Sheka jsou milice
operující v Kongu, ze základen v oblasti Walikale na východě DRK. Skupina Mayi Mayi Sheka provedla útoky na doly ve
východní části DRK, mimo jiné převzala kontrolu nad doly v Bisiye a vynucuje si materiální podporu od místních
obyvatel. Ntabo Ntaberi Sheka se rovněž dopustil závažných porušení mezinárodního práva, včetně porušení práv dětí.
Ntabo Ntaberi Sheka naplánoval a nařídil sérii útoků v oblasti Walikale; cílem útoků provedených od 30. července do
2. srpna 2010 bylo potrestat místní obyvatele obviněné ze spolupráce s konžskými vládními silami. V průběhu těchto
útoků byly znásilněny a uneseny děti, které byly následně využity k nucené práci a staly se předmětem krutého, nelid
ského a ponižujícího zacházení. Milice Mayi Mayi Sheka rovněž provádějí násilný nábor chlapců a děti z těchto násilných
náborových akcí zadržují ve svých řadách.
30. Bosco TAGANDA (také znám jako: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) ‚Lydia‘, e) ‚Termi
nator‘, f) ‚Tango Romeo‘ (volací znak), g) ‚Romeo‘ (volací znak), h) ‚Major‘)
Adresa: Goma, DRK (od července 2011) Datum narození: mezi lety 1973 a 1974 Místo narození: Bigogwe, Rwanda
Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Narozen ve
Rwandě, přestěhoval se v dětství do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským výnosem byl dne 11. pro
since 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC. Dříve náčelník štábu
v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna 2009 de facto
zástupce velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu
roku 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního
soudu. Byl převezen do sídla soudu v Haagu, kde byl při prvním slyšení dne 26. března seznámen s obviněním.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Vojenský velitel Svazu konžských vlastenců/Lubanga (UPC/L), který měl vliv na politiku a řídil a kontroloval činnost
UPC/L, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním
embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených
sil DRK (FARDC), ale odmítl povýšení přijmout, a zůstal tak mimo FARDC. Podle Úřadu zvláštního představitele generál
ního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002
a 2003 a za 155 případů přímé či velitelské odpovědnosti za nábor a využívání dětí v Severním Kivu v letech 2002 až
2009. Jako náčelník štábu Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) nesl přímou a velitelskou odpovědnost za masakr
v Kiwanja (listopad 2008). Narozen ve Rwandě, přestěhoval se v dětství do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Od
července 2011, pobývá v Gomě a vlastní rozsáhlé farmy v oblasti Ngungu, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským
výnosem byl dne 11. prosince 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC.
Dříve náčelník štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna
2009 de facto zástupce velitele při těchto operacích proti Demokratickým silám pro osvobození Rwandy (FDLR): Umoja
Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu roku 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se
v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu. Byl převezen do sídla soudu v Haagu, kde byl
při prvním slyšení dne 26. března seznámen s obviněním.
31. Innocent ZIMURINDA (také znám jako: Zimulinda)
Funkce: a) skupina M23, brigádní velitel, hodnost: plukovník, b)plukovník FARDC. Adresa: Rubavu, Mudende Datum
narození: a) 1. září 1972, b) přibližně v roce 1975, c) 16. března 1972 Místo narození: a) Ngungu, oblast Masisi,
provincie Severní Kivu, DRK, b) Masisi, DRK. Státní příslušnost: konžská Datum zařazení na seznam OSN: 1. pro
since 2010 Další informace: Začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC
Kimia II, působí v oblasti Ngungu. V červenci 2009 byl Zimurinda povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru
FARDC ve Ngungu a poté v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo. Ačkoliv Zimurinda nebyl uveden ve
výnosu prezidenta DRK ze dne 31. prosince 2010, kterým byli jmenováni vysocí důstojníci FARDC, zachoval si de facto
své postavení velitele 22. sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Je nadále loajální Boscu
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Ntagandovi. Podle informací z volně dostupných zdrojů z prosince 2010 prováděly jednotky pod velením Zimurindy
nábor. Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Podle několika zdrojů podplukovník Innocent Zimurinda jako jeden z velitelů 231. brigády Ozbrojených sil DRK
(FARDC) dával příkazy, které vedly k masakru více než 100 rwandských uprchlíků, převážně žen a dětí, během vojenské
operace v oblasti Shalio v dubnu 2009. Podle skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN očití svědci
tvrdí, že Zimurinda dne 29. srpna 2009 odmítl propustit tři děti ze svého oddílu v Kalehe. Podle řady zdrojů se Zimu
rinda ještě před začleněním Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) do FARDC účastnil v listopadu 2008 operace
CNDP, při níž bylo v oblasti Kiwanja zmasakrováno 89 civilistů včetně žen a dětí. V březnu 2010 uvedly organizace
hájící lidská práva a působící na východě DRK, že Zimurinda se v době od února do srpna 2007 opakovaně dopouštěl
porušování lidských práv, mimo jiné vražd mnoha civilistů včetně žen a dětí. Stížnost dále podplukovníka Innocenta
Zimurindu viní z odpovědnosti za znásilnění velkého počtu žen a dívek. Podle prohlášení zvláštní představitelky generál
ního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech ze dne 21. května 2010 se Zimurinda účastnil svévolných
poprav dětských vojáků, a to i během operace Kimia II. V prohlášení se dále uvádí, že nedovolil jednotkám mise OSN
v DRK (MONUC) ověřit, zda mezi jeho bojovníky nejsou děti. Podle skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpeč
nosti OSN nese přímou a velitelskou odpovědnost za nábor dětí a jejich působení v jednotkách pod jeho velením.
Začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC Kimia II, působí v oblasti
Ngungu. V červenci 2009 byl Zimurinda povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru FARDC ve Ngungu a poté
v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo. Ačkoliv Zimurinda nebyl uveden ve výnosu prezidenta DRK ze
dne 31. prosince 2010, kterým byli jmenováni vysocí důstojníci FARDC, zachoval si de facto své postavení velitele 22.
sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Je nadále loajální Boscu Ntagandovi. Podle infor
mací volně dostupných zdrojů z prosince 2010 prováděly jednotky pod velením Zimurindy nábor. Dne 16. března
2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.
b) Seznam subjektů podle článků 3, 4 a 5
1. ADF (také známa jako: a) Spojenecké demokratické síly – Národní armáda pro osvobození Ugandy, b) ADF/NALU,
c) Islámská aliance demokratických sil)
Adresa: Provincie Severní Kivu, Demokratická republika Kongo. Datum zařazení na seznam OSN: 30. července 2014.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Organizace Spojenecké demokratické síly (ADF) vznikla v roce 1995 a působí v horské oblasti u hranic DRK s Ugandou.
S odvoláním na ugandské představitele a zdroje OSN uvádí závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro Demokra
tickou republiku Kongo za rok 2013, že organizace ADF měla v roce 2013 k dispozici 1 200 až 1 500 ozbrojených
bojovníků rozmístěných v severovýchodní oblasti Beni provincie Severní Kivu, nedaleko hranic s Ugandou. Podle odhadu
stejných zdrojů se celkový počet členů ADF, včetně žen a dětí, pohybuje mezi 1 600 a 2 500. Vzhledem k ofenzivním
vojenským operacím Ozbrojených sil Demokratické republiky Kongo (FARDC) a Stabilizační mise OSN v Demokratické
republice Kongo (MONUSCO), které se uskutečnily v letech 2013 a 2014, organizace ADF své bojovníky rozptýlila do
početných menších základen a ženy a děti přesunula do oblastí na západ od Beni a podél hranic mezi Ituri a Severním
Kivu. Vojenským velitelem ADF je Hood Lukwago a jejím nejvyšším představitelem sankcionovaný Jamil Mukulu.
Organizace ADF závažným způsobem porušovala mezinárodní právo a rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2078 (2012);
některé případy tohoto porušování jsou podrobněji popsány níže.
ADF v rozporu s příslušným mezinárodním právem (rezolucí Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. d)) odváděla a použí
vala dětské vojáky.
V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 se uvádí, že tato skupina
vyslechla tři bývalé bojovníky ADF, kteří uprchli během roku 2013 a kteří popsali, jak příslušníci ADF provádějící nábor
v Ugandě lákají lidi do DRK falešnými sliby zaměstnání (v případě dospělých) a bezplatného vzdělání (v případě dětí)
a poté je nutí, aby se stali členy ADF. Podle této zprávy také bývalí bojovníci ADF skupinu odborníků informovali, že
výcvikové skupiny obvykle tvoří dospělí muži a chlapci; dva chlapci, kteří v roce 2013 od ADF uprchli, skupině sdělili,
že absolvovali vojenský výcvik ADF. Ve zprávě je rovněž pasáž, v níž ‚bývalý dětský voják ADF‘ popisuje výcvik prová
děný ADF.
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Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2012 jsou mezi osobami
najatými ADF i děti, což dokládá případ jednoho příslušníka ADF, kterého v červenci 2012 zadržely ugandské orgány
v Kasese na cestě do DRK a kterého doprovázelo šest mladých chlapců.
Konkrétní příklad najímání a používání dětí ze strany ADF je uveden v dopise ze dne 6. ledna 2009, který zaslala bývala
ředitelka organizace Human Rights Watch pro region Afrika Georgette Gagnonová bývalému ugandskému ministru spra
vedlnosti Kiddhuovi Makubuyuovi a v němž uvádí, že ADF v roce 2000 unesla devítiletého chlapce jménem Bushobozi
Irumba. Jeho úkolem bylo zajišťovat bojovníkům ADF dopravu a jiné služby.
Tzv. ‚africká zpráva‘ kromě toho obsahuje tvrzení, že ADF údajně najímá jako dětské vojáky teprve desetileté děti, a cituje
mluvčího Obranných sil ugandského lidu (UPDF), který uvedl, že UPDF zachránily 30 dětí z výcvikového tábora na
ostrově Buvuma ležícím na Viktoriině jezeře.
ADF se rovněž spáchala řadu trestných činů vůči ženám a dětem, jako je například zabití, těžké ublížení na zdraví
a sexuální násilí, které představují porušení mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního
humanitárního práva (rezoluce Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. e)).
Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 přepadla ADF během
roku 2013 řadu vesnic, což přimělo více než 66 tisíc osob k tomu, aby uprchly do Ugandy. V důsledku těchto útoků se
vylidnilo rozsáhlé území, nad nímž má ADF od té doby kontrolu, kterou si zajišťuje prostřednictvím únosů nebo zabíjení
těch, kdo se vracejí do svých vesnic. V období mezi červencem a zářím 2013 ADF sťala nejméně pět osob v oblasti
Kamango, několik dalších zastřelila a desítky osob unesla. Tyto činy terorizovaly místní obyvatele a odrazovaly uprchlíky
od návratu domů.
Prostřednictvím mechanismu pro monitorování a oznamování závažného porušování práv dětí během ozbrojených
konfliktů, takzvaného Global Horizontal Note, byla pracovní skupina Rady bezpečnosti pro otázky dětí a ozbrojených
konfliktů informována o tom, že během sledovaného období od října do prosince 2013 měla ADF na svědomí 14 z 18
zdokumentovaných případů dětských obětí, včetně incidentu, k němuž došlo dne 11. prosince 2013 v oblasti Beni
v Severním Kivu, kdy ADF zaútočila na vesnici Musuku a zabila 23 lidí, včetně 11 dětí (tří dívek a osmi chlapců) ve věku
od dvou měsíců do 17 let. Všechny oběti byly hrůzně zmrzačeny mačetami, včetně dvou dětí, které útok přežily.
Zpráva generálního tajemníka o sexuálním násilí souvisejícím s konflikty z března roku 2014 zařadila organizaci ‚Spoje
necké demokratické síly – Národní armáda pro osvobození Ugandy‘ na seznam stran důvodně podezřelých z toho, že se
během ozbrojených konfliktů dopustily znásilnění či jiných forem sexuálního násilí nebo jsou za tyto činy odpovědné.
ADF se rovněž účastnila útoků na příslušníky mírové mise MONUSCO (rezoluce Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. i)).
Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) oznámila, že ADF na příslušníky mise zaútočila
nejméně dvakrát. V prvním případě se jednalo o útok spáchaný dne 14. července 2013 na hlídku MONUSCO na silnici
mezi městy Mbau a Kamango. O tomto útoku podrobně pojednává závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro
Demokratickou republiku Kongo za rok 2013. K druhému útoku došlo dne 3. března 2014. Ve vzdálenosti 10 kilometrů
od letiště Mavivi v Beni byly na vozidlo mise MONUSCO vypáleny granáty, které zranily pět příslušníku mise.
2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)
Adresa: Butembo, DRK Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Soukromá letecká
společnost se základnou v Butembo. Od prosince 2008 BAL není držitelem licence k provozování letadel v DRK.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Kisoni Kambale (zemřel 5. července 2007 a následně byl 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu) svou leteckou společnost
používal k přepravě zlata, potravin a zbraní pro Národní a integrační frontu (FNI) na trase Mongbwalu–Butembo. Tato
činnost je ‚poskytováním pomoci‘ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezo
lucí č. 1493 (2003) a č. 1596 (2005). Soukromá letecká společnost se základnou v Butembo. Od prosince 2008 BAL
není držitelem licence k provozování letadel v DRK.
3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC) (známá
pod zkratkou: CAGL)
Adresa: a) Avenue Président Mobutu, Goma, DRK, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, DRK. Datum zařazení
na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: K prosinci 2008 již neměla GLBC žádné provozuschopné letadlo,
i když v roce 2008 ještě několik strojů létalo, navzdory sankcím OSN.
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Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnosti CAGL a GLBC vlastní Douglas MPAMO, který již podléhá sankcím podle rezoluce 1596 (2005). Společnosti
CAGL a GLBC byly používány k přepravě zbraní a střeliva v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí 1493
(2003) a 1596 (2005). K prosinci 2008 již neměla GLBC žádné provozuschopné letadlo, i když v roce 2008 ještě
několik strojů létalo, navzdory sankcím OSN.

4. CONGOMET TRADING HOUSE

Adresa: Butembo, Severní Kivu. Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Jako společnost
obchodující se zlatem se sídlem v Butembu, Severní Kivu, již neexistuje.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost Congomet Trading House (dříve uvedená pod názvem Congocom) vlastnil Kisoni Kambale (zemřel 5. července
2007 a následně byl 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu). Kambale získal kontrolu nad téměř veškerou produkcí zlata
v okrese Mongbwalu, který ovládala Národní a integrační fronta (FNI). FNI měla značné příjmy z daní uplatňovaných na
tuto produkci. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci‘ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním
embargem podle rezolucí 1493 (2003) a 1596 (2005). Jako společnost obchodující se zlatem se sídlem v Butembu,
Severní Kivu, již neexistuje.

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) (také známá jako: a) FDLR, b) Force
Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Adresa: a) Severní Kivu, DRK b) Jižní Kivu, DRK. Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012 Další infor
mace: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Demokratické síly pro osvobození Rwandy (FDLR) je jedna z největších zahraničních ozbrojených skupin operujících na
území DRK. Skupina byla vytvořena v roce 2000 a od té doby se dopouštěla závažného porušování mezinárodního
práva, k němuž docházelo v případě žen a dětí v rámci ozbrojeného konfliktu, včetně zabíjení a případů těžkého ublí
žení na zdraví, sexuálního násilí a nuceného vysídlování. Podle zprávy Amnesty International z roku 2010 byla FDLR
odpovědná za zabití devadesáti šesti civilistů v Busurguni (oblast Walikale). Některé z obětí byly zaživa upáleny ve svých
domovech. Podle stejného zdroje informovalo v červnu 2010 jedno zdravotní středisko provozované nevládní organizací
o tom, že každý měsíc dochází přibližně k šedesáti případům znásilnění dívek a žen v jižní části oblasti Lubero (Severní
Kivu) příslušníky ozbrojených skupin včetně FDLR. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 20. pro
since 2010 existují doložitelné důkazy, že FDLR aktivně provádí nábory dětí. Organizace HRW identifikovala nejméně
83 konžských dětí mladších 18 let, z nichž některým bylo teprve 14 let, které byly násilně odvedeny FDLR. V lednu
2012 organizace HRW informovala, že příslušníci FLDR zaútočili na celou řadu vesnic v oblasti Masisi, přičemž zabili
šest civilistů, znásilnili dvě ženy a unesli nejméně 48 lidí. Podle zprávy organizace HRW z července 2012 zaútočili
bojovníci FDLR v květnu 2012 na civilisty v Kamananze a Lumenji (provincie Jižní Kivu) a v Chambuše (oblast Walikale)
a na vesnice v oblasti Ufumandu (oblast Masisi, provincie Severní Kivu). Při těchto útocích bojovníci FDLR mačetami
a noži zmasakrovali desítky civilistů včetně mnoha dětí. Podle zprávy skupiny odborníků z července 2012 zaútočila
FDLR mezi 31. prosincem 2011 a 4. lednem 2012 na několik vesnic v Jižním Kivu. Vyšetřování OSN potvrdilo, že
během útoku bylo zabito nejméně 33 osob včetně 9 dětí a 6 žen, a to buď upálením zaživa, setnutím, nebo zastřelením.
Dále došlo ke znásilnění jedné ženy a jedné dívky. Ve zprávě skupiny odborníků z července 2012 se také uvádí, že vyšet
řování OSN potvrdilo, že v květnu 2012 FDLR v Jižním Kivu zmasakrovala nejméně 14 civilistů včetně 5 žen a 5 dětí.
Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 OSN zdokumentovala nejméně 106 případů sexuálního násilí spácha
ného FDLR od prosince 2011 do září 2012. Ve zprávě skupiny odborníků z listopadu 2012 se uvádí, že podle vyšetřo
vání OSN znásilnili příslušníci FDLR v noci 10. března 2012 v Kalinganyi (oblast Kabare) sedm žen včetně jedné
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nezletilé dívky. Síly FDLR zaútočily na vesnici znovu dne 10. dubna 2012 a tři z těchto žen byly znásilněny podruhé.
Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 dále FDLR dne 6. dubna 2012 zabila 11 osob v Bushibwambombu
(Kalehe) a v květnu se podílela na zabití dalších 19 osob v oblasti Masisi, včetně pěti nezletilých a šesti žen.
6. M23
Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Mouvement Du 23 Mars (Hnutí 23. března – M23) je ozbrojená skupina operující v DRK, která je příjemcem zbraní
a souvisejícího materiálu, včetně poradenství, výcviku a pomoci související s vojenskou činností. Existuje několik očitých
svědectví o tom, že vedle materiální podpory pro bojové operace dodávají skupině M23 vojenský materiál ve formě
zbraní a munice Rwandské ozbrojené síly (RDF). Skupina M23 nese spoluvinu a odpovědnost za závažné porušování
mezinárodního práva, k němuž dochází v případě žen a dětí v rámci ozbrojených konfliktů v DRK, včetně zabíjení
a případů těžkého ublížení na zdraví, sexuálního násilí, únosů a nuceného vysídlování. Podle mnoha zpráv, šetření
a svědectví očitých svědků je skupina M23 v různých oblastech DRK odpovědná za hromadné zabíjení civilistů a za
znásilňování žen a dětí. V několika zprávách se uvádí, že bojovníci skupiny M23 znásilnili 46 žen a dívek, z nichž
nejmladší bylo 8 let. Vedle hlášených případů sexuálního násilí provádí skupina M23 také rozsáhlé násilné odvody dětí
do svých řad. Odhaduje se, že od července 2012 skupina M23 jen v oblasti Rutshuru ve východní části DRK násilně
odvedla 146 mladých mužů a chlapců. Některým z obětí bylo teprve 15 let. Hrůzné činy skupiny M23 páchané na
civilním obyvatelstvu v DRK a násilné odvody pro skupinu M23, jakož i skutečnost, že skupina je příjemcem zbraní
a vojenské pomoci, výrazně přispěly k nestabilitě a konfliktu v regionu a v některých případech znamenaly porušení
mezinárodního práva.
7. MACHANGA LTD
Adresa: Kampala, Uganda. Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Společnost zabývající
se vývozem zlata (ředitelé: Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). V roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na
účtu Emirates Gold zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Předchozí majitel společnosti Machanga
Rajendra Kumar a jeho bratr Vipul Kumar se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Společnost Machanga nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z DRK, kteří měli
úzké vazby na milice. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci‘ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se
zbrojním embargem podle rezolucí 1493 (2003) a 1596 (2005). Společnost zabývající se vývozem zlata (ředitelé:
Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). V roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na účtu Emirates Gold
zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Předchozí majitel společnosti Machanga Rajendra Kumar a jeho
bratr Vipul Kumar se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.
8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (nevládní organizace) (také známá jako: TPD)
Adresa: Goma, Severní Kivu, DRK. Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005 Další informace: Goma,
provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě. V roce 2008 oficiálně pozastavila
veškerou činnost. Od července 2011 jsou kanceláře TPD de facto již otevřeny a zabývají se případy spojenými s návratem
vnitřně vysídlených osob, komunitními iniciativami zaměřenými na usmíření, řešením sporů o půdu, atd. Předsedou
TPD je Eugene Serufuli a místopředsedou Saverina Karomba. Významnými členy jsou zástupci provincie Severní Kivu
Robert Seninga a Bertin Kirivita.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
TPD porušila zbrojní embargo poskytováním pomoci Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konž
skou demokracii – Goma, RCD-G), zejména dodávkami nákladních vozidel pro přepravu zbraní a vojáků, a dále
přepravou zbraní, které měly být počátkem roku 2005 rozdány části obyvatelstva v oblastech Masisi a Rutshuru
v Severním Kivu. Goma, provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě. V roce 2008
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oficiálně pozastavila veškerou činnost. Od července 2011 jsou kanceláře TPD de facto již otevřeny a zabývají se případy
spojenými s návratem vnitřně vysídlených osob, komunitními iniciativami zaměřenými na usmíření, řešením sporů
o půdu, atd. Předsedou TPD je Eugene Serufuli a místopředsedou Saverina Karomba. Významnými členy jsou zástupci
provincie Severní Kivu Robert Seninga a Bertin Kirivita.
9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Adresa: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.
Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007 Další informace: Společnost zabývající se vývozem zlata. (Bývalí
ředitelé: J. V. LODHIA, znám jako ‚Chuní‘, a jeho syn Kunal LODHIA). V lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru,
že v návaznosti na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem Emirates Gold splatila dluh, který měla UCI
u Crane Bank v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Předchozí majitel UCI J. V. Lodhia a jeho syn
Kumal Lodhia se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Společnost UCI nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z DRK, kteří měli úzké
vazby na milice. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci‘ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním
embargem podle rezolucí 1493 (2003) a 1596 (2005). Společnost zabývající se vývozem zlata. (Bývalí ředitelé: J. V.
LODHIA, znám jako ‚Chuní‘, a jeho syn Kunal LODHIA). V lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru, že v návaznosti
na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem Emirates Gold splatila dluh, který měla UCI u Crane Bank
v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Předchozí majitel UCI J. V. Lodhia a jeho syn Kumal Lodhia se
i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.“
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/863/SZBP
ze dne 1. prosince 2014,
kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické
republice
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické
republice (1), a zejména na článek 2c uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/798/SZBP.

(2)

Dne 4. listopadu 2014 aktualizoval Výbor pro sankce zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2127
(2013) informace týkající se tří osob uvedených na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují opatření uložená
podle bodů 30 a 32 uvedené rezoluce.

(3)

Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Radu
předsedkyně
B. LORENZIN

(1) Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA
SEZNAM OSOB PODLE ČLÁNKU 2a A SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 2b

A. Osoby
1. François Yangouvonda BOZIZÉ (další jméno: a) Bozize Yangouvonda )
Datum narození: 14. října 1946
Místo narození: Mouila, Gabon
Státní příslušnost: Středoafrická republika
Adresa: Uganda
Další informace: Matka se jmenuje Martine Kofiová.
Datum zařazení na seznam OSN: 9. 5. 2014
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Bozize byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134 (2014) jako osoba ‚zapojená do
činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti.‘
Další informace
Ve spojení se svými stoupenci podněcoval Bozizé k útoku, k němuž došlo 5. prosince 2013 v Bangui. Od té doby se
nadále pokouší vést destabilizační operace s cílem udržet napětí v hlavním městě Středoafrické republiky. Před útěkem
ze Středoafrické republiky 24. března 2013 Bozizé údajně založil skupinu milicí anti-balaka. V jednom komuniké Bozizé
své milice nabádal, aby pokračovaly v krutých činech namířených vůči stávajícímu režimu a islamistům. Bozizé údajně
poskytoval finanční a materiální podporu příslušníkům milicí, kteří usilují o destabilizaci probíhající transformace a o
návrat Bozizého k moci. Většina členů milicí anti-balaka pochází z řad středoafrických ozbrojených sil, které se po
státním převratu rozptýlily po venkovských oblastech a které Bozizé následně reorganizoval. Bozizé a jeho stoupenci
ovládají více než polovinu jednotek skupiny anti-balaka.
Síly věrné Bozizému byly vyzbrojeny útočnými puškami, minomety a raketomety a ve stále vyšší míře jsou zapojeny do
odvetných útoků proti muslimskému obyvatelstvu Středoafrické republiky. Po útoku sil anti-balaka v Bangui 5. pro
since 2013, při němž zahynulo více než 700 osob, se situace ve Středoafrické republice rychle zhoršila.

2. Nourredine ADAM (další jména: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Noura
dine Adam)
Označován jako: a) generál; b) ministr pro bezpečnost; c) generální ředitel ‚Zvláštního výboru pro ochranu demokratic
kých výsledků‘
Datum narození: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. ledna 1970
Místo narození: Ndele, Středoafrická republika
Státní příslušnost: Středoafrická republika Cestovní pas č.: D00001184
Adresa: Birao, Středoafrická republika
Datum zařazení na seznam OSN: 9. 5. 2014
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Nourredine byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134 (2014) jako osoba ‚zapojená do
činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti.‘
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Další informace
Nourredine je jedním z původních čelných představitelů hnutí Séléka. Byl identifikován jako generál i nejvyšší předsta
vitel jedné z ozbrojených povstaleckých skupin v rámci hnutí Séléka, ústřední PJCC – skupiny, která je oficiálně známa
pod názvem ‚Úmluva vlastenců pro spravedlnost a mír‘ a je rovněž známa pod akronymem CPJP. Jakožto bývalý vedoucí
představitel ‚fundamentalistické‘ odštěpené skupiny Úmluvy vlastenců pro spravedlnost a mír (CPJP/F) byl během útoků,
k nimž došlo při předchozím povstání ve Středoafrické republice v období od začátku prosince 2012 do března 2013,
vojenským koordinátorem skupiny ex-Séléka. Bez Nourredinovy pomoci a úzkých vztahů s čadskými zvláštními silami
by hnutí Séléka pravděpodobně nebylo schopno uchvátit moc bývalému prezidentovi Středoafrické republiky Françoisi
Bozizému.
Od 20. ledna 2014, kdy byla Catherine Samba-Panzaová jmenována prozatímní prezidentkou, byl jedním z hlavních
strůjců taktického stažení skupiny ex-Séléka v Sibutu, jehož cílem bylo uskutečnit Nourredineův plán vytvořit ze severu
země baštu muslimů. Své síly zjevně nabádal k tomu, aby nedbaly rozkazů prozatímní vlády a vojenských velitelů mezi
národní podpůrné mise pod africkým vedením (MISCA). Nourredine aktivně řídí skupinu ex-Séléka – bývalé příslušníky
Séléky, které prezident Djotodia v září 2013 údajně rozpustil, řídí operace namířené proti křesťanským čtvrtím a nadále
poskytuje značnou podporu a pokyny skupině ex-Séléka působící ve Středoafrické republice.
Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 36 písm. b) rezoluce 2134 (2014) jako
osoba ‚zapojená do plánování nebo řízení či páchání činů porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či
mezinárodní humanitární právo.‘
Další informace
Poté, co skupina Séléka převzala 24. března 2013 kontrolu nad Bangui, byl Nourredine Adam jmenován ministrem pro
bezpečnost a poté generálním ředitelem ‚Zvláštního výboru pro ochranu demokratických výsledků‘ (Comité extraordinaire
de défense des acquis démocratiques — CEDAD, již neexistující zpravodajské služby Středoafrické republiky). Nourredine
Adam využíval CEDAD jako svoji osobní politickou policii, která provedla řadu svévolných zatýkání, mučení a mimo
soudních poprav. Nourredine byl rovněž jedním z klíčových aktérů, kteří stáli za krvavou operací v Boy Rabe. V srpnu
2013 zaútočily síly Séléka na Boy Rabe, čtvrť v hlavním městě Středoafrické republiky považovanou za baštu stoupenců
Françoise Bozizého a jeho etnické skupiny. Pod záminkou, že hledají ukryté zbraně, jednotky Séléky údajně zabily velký
počet civilistů a následně se pustily do rabování. Když se tyto útoky rozšířily i do dalších čtvrtí, tisíce tamních obyvatel
zaplavily mezinárodní letiště, jež bylo vzhledem k přítomnosti francouzských jednotek považováno za bezpečné místo,
a obsadily jeho přistávací plochu.
Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 37 písm. d) rezoluce 2134 (2014) jako
osoba ‚poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání
přírodních zdrojů.‘
Další informace
Začátkem roku 2013 sehrál Nourredine Adam důležitou roli v rámci sítí financujících skupinu ex-Séléka. Podnikl cesty
do Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, aby pro povstalce z uvedené skupiny získal finanční pro
středky. Působil rovněž jako zprostředkovatel pro čadskou síť nelegálních obchodníků s diamanty, která působila mezi
Středoafrickou republikou a Čadem.

3. Levy YAKETE (další jména: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété)
Datum narození: a) 14. srpna 1964 b) 1965
Místo narození: Bangui, Středoafrická republika
Státní příslušnost: Středoafrická republika
Adresa: Nantes, Francie
Další informace: Jeho otec se jmenuje Pierre Yakété a matka Joséphine Yamazonová.
Datum zařazení na seznam OSN: 9. 5. 2014
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Yakete byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134 (2014) jako osoba ‚zapojená do
činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti.‘
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Další informace
17. prosince 2013 se Yakete stal politickým koordinátorem nově vytvořené povstalecké skupiny anti-balaka – Hnutí lido
vého odporu pro reformu Středoafrické republiky. Přímo se podílel na přijímání rozhodnutí povstalecké skupiny, zapo
jené do činností ohrožujících mír, stabilitu a bezpečnost ve Středoafrické republice, zejména událostí, k nimž došlo
5. prosince 2013 a v následujícím období. Rezoluce 2127, 2134 a 2149 tuto skupinu rovněž výslovně označily jako
zodpovědnou za tyto činy. Yakete byl obviněn, že nařídil zatčení osob spojených se skupinou Séléka, vyzýval k útokům
na osoby, které nejsou stoupenci prezidenta Bozizého, a nabíral mladé příslušníky milicí, aby na nepřátele režimu útočili
mačetami. V období po březnu 2013 zůstal v úzkém kruhu Françoise Bozizého a připojil se k Frontě pro obnovu ústav
ního pořádku ve Středoafrické republice (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), jejímž
cílem bylo navrátit moc svrženému prezidentovi za pomoci jakýchkoli prostředků.
Na konci léta roku 2013 odjel do Kamerunu a Beninu, kde se pokusil o nábor nových bojovníků proti skupině Séléka.
V září roku 2013 se pokusil znovu získat kontrolu nad operacemi, které vedli bojovníci z řad stoupenců Bozizého ve
městech a na vesnicích v blízkosti města Bossangoa. Yakete je rovněž podezřelý z toho, že podporoval rozdělování mačet
mladým nezaměstnaným křesťanům, aby jim umožnil útočit na muslimy.
B. Subjekty“.
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 28. listopadu 2014
o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
podtypu H5N8 v Německu
(oznámeno pod číslem C(2014) 9112)
(Pouze německé znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)

(2014/864/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Spole
čenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách
v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na
čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže
způsobuje dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se liší svojí virulencí. Nízkopatogenní forma obecně způsobuje
pouze lehké symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny
druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.

(2)

Influenza ptáků se vyskytuje převážně u ptáků, avšak za určitých okolností se infekce může objevit i u lidí, ačkoli
riziko je obecně velmi nízké.

(3)

V případě ohniska influenzy ptáků hrozí riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit do dalších hospodářství
s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými
ptáky nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do dalších členských států nebo do třetích zemí.

(4)

Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření pro dozor nad influenzou ptáků a její včasné
odhalení a minimální opatření pro tlumení, která mají být uplatněna v případě ohniska této nákazy u drůbeže
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví vymezení ochranných pásem a pásem dozoru
v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků.

(5)

Dne 5. listopadu 2014 oznámilo Německo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodář
ství s chovem krůt na výkrm v obci Heinrichswalde, v okresu Přední Pomořansko-Greifswald ve spolkové zemi
Meklenbursko-Přední Pomořansko a v návaznosti na toto oznámení bylo přijato prováděcí rozhodnutí Komise
2014/778/EU (4).

(6)

Prováděcí rozhodnutí 2014/778/EU stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru, která Německo vymezí
v souladu se směrnicí 2005/94/ES, mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma
dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí 2014/778/EU se má použít do dne
22. prosince 2014.

(7)

Dočasná ochranná opatření zavedená v Německu v návaznosti na ohnisko byla nyní přezkoumána v rámci
Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.

(1) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
(2) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
(3) Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice
92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
(4) Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/778/EU ze dne 6. listopadu 2014 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce
patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (Úř. věst. L 325, 8.11.2014, s. 26).
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(8)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek
obchodu ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Německem definovat na úrovni Unie ochranná pásma
a pásma dozoru vymezená v Německu a stanovit dobu trvání uvedené regionalizace. Kromě toho je třeba mírně
pozměnit hranice oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/778/EU, aby se rozšířilo pásmo
dozoru a lépe zohlednily určité správní hranice daného členského státu.

(9)

Prováděcí rozhodnutí 2014/778/EU by v zájmu jasnosti mělo být zrušeno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potra
viny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Německo zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v částech A a B přílohy tohoto rozhod
nutí.
Článek 2
Prováděcí rozhodnutí 2014/778/EU se zrušuje.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 28. listopadu 2014.
Za Komisi
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise
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ČÁST A

Ochranné pásmo podle článku 1:

Kód země
ISO

Členský stát

Kód
(pokud je k dispo
zici)

DE

Německo

PSČ

Název

Oblast zahrnující:

Datum zrušení
opatření podle
článku 29 směrnice
2005/94/ES

1.12.2014

MeklenburskoPřední Pomo
řansko
17379

obec Heinrichswalde

17335

město Štrasburk včetně části Neuensund

17379

obec Wilhelmsburg včetně části Mühlenhof

17379

oblast obce Rothemühl v šířce přibližně 1 800 m
podél severní, západní a jižní hranice uvedené obce

ČÁST B

Pásmo dozoru podle článku 1:

Kód země
ISO

Členský stát

Kód
(pokud je k dispo
zici)

DE

Německo

PSČ

Název

Oblast zahrnující:

MeklenburskoPřední Pomo
řansko
17099

obec Galenbeck

17337

obec Schönhausen

17098

obec Friedland včetně oblasti lesa Heinrichswalde

17349

obec Schönbeck včetně oblasti lesa Rattey

17349

obec Voigtsdorf včetně oblasti štěrkového lomu

Datum zrušení
opatření podle
článku 31 směrnice
2005/94/ES

10.12.2014

2.12.2014

Kód země
ISO
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Členský stát

Kód
(pokud je k dispo
zici)

Název

17379

obec Wilhelmsburg včetně částí:
— Eichhof
— Eichhof obytná čtvrť
— Fleethof
— Friedrichshagen
— Grünhof
— Johannesberg
— Mariawerth
— Mittagsberg
— Wilhelmsburg

17335

město Štrasburk včetně částí Gehren a Schwarzensee
s oblastmi Rosenthal a Klepelshagen
město Štrasburk včetně částí:
— Burgwall
— Wilhelmslust
— Ziegelhausen
— Schwarzensee obytná čtvrť
— Schönburg
— Marienfelde
— Karlsfelde

17379

obec Altwigshagen včetně částí Altwigshagen
a Demnitz

17309

obec Jatznick včetně částí:
— Klein Luckow
— Waldeshöhe
— Groß Spiegelberg

17379

Ferdinandshof včetně části Ferdinandshof

17358

město Torgelow včetně části Heinrichsruh

17337

obec Groß Luckow

17379

obec Rothemühl

Braniborsko
17337

Obec Uckerland včetně částí Hansfelde a Wismar.
Tato oblast je na východě, severu a západě ohrani
čena hranicí spolkových zemí Braniborsko a Meklen
bursko-Přední Pomořansko a na jihu dálnicí A20.

L 346/59
Datum zrušení
opatření podle
článku 31 směrnice
2005/94/ES
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AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ
DOHODOU
ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-TUNISKO č. 1/2014
ze dne 26. září 2014,
kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidru
žení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republi
kou na straně druhé týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce
(2014/865/EU)
RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich člen
skými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé, a zejména na článek 39 protokolu č. 4 k této
dohodě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evrop
skými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (1) (dále jen
„dohoda“), ve znění rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2012 ze dne 20. února 2012 (2), umožňuje do
31. prosince 2012 za určitých podmínek navrácení cla nebo částečné osvobození od cla nebo poplatků s rovno
cenným účinkem.

(2)

V zájmu jasnosti, dlouhodobé hospodářské předvídatelnosti a právní jistoty pro hospodářské subjekty se smluvní
strany dohody dohodly na prodloužení použitelnosti čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k dohodě o tři roky, a to
s účinkem od 1. ledna 2013.

(3)

Protokol č. 4 k dohodě by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Jelikož použitelnost čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k dohodě skončila k 31. prosinci 2012, mělo by být toto
rozhodnutí použitelné od 1. ledna 2013,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími
a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé, týkajícího se definice pojmu „původní
produkty“ a metod správní spolupráce, se poslední pododstavec nahrazuje tímto:
„Tento odstavec se použije do 31. prosince 2015 a může být přezkoumán na základě společné dohody.“
(1) Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.
(2) Úř. věst. L 106, 18.4.2012, s. 28.
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Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Použije se od 1. ledna 2013.

V Bruselu dne 26. září 2014.
Za Radu přidružení
předsedkyně
F. MOGHERINI
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