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▼B
▼M8
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 401/2013,
Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista
toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 194/2008 kumoamisesta
▼M1
1 artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän ase
tuksen voimaantuloa tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy jo
honkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko
vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seu
raavat:
i) suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perus
tuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;
ii) vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolai
nan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai
maksamista;
iii) sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;
iv) vastavaade;
v) vaade tunnustaa tai panna täytäntöön, myös eksekvatuurimenet
telyllä, missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava
päätös;
b) ’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta
sen muodosta ja sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisäl
tyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen
sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan
myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista va
kuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne
oikeudellisesti riippumattomia, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä eh
toja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;
c) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viran
omaisia, jotka on yksilöity liitteessä II luetelluilla verkkosivustoilla;
d) ’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, ir
tainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan
käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;
e) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään ta
loudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelu
jen hankkimiseen millä hyvänsä tavalla muun muassa niitä myy
mällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;
f) ’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen va
rojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön an
taminen tai käsittely, joka johtaisi niiden määrän, paljouden, sijain
nin, omistuksen, hallinnan, luonteen tai käyttötarkoituksen muuttu
miseen, taikka muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi
varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;
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g) ’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mu
kaan lukien muun muassa seuraavat:
i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja
muut maksuvälineet;
ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä ole
vat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;
iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumen
tit, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset,
joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja
johdannaissopimukset;
iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai
arvo;
v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut
rahoitussitoumukset;
vi) remburssit, konossementit ja kauppakirjat; sekä
vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat
asiakirjat;
h) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen,
kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossa
pitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan
ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen vä
littämistä tai konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen
suullisesti;
i) ’välityspalveluilla’
i) sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketa
pahtumien järjestelemistä, joiden tavoitteena on tavaroiden ja
teknologian osto, myynti tai toimitus kolmannesta maasta johon
kin toiseen kolmanteen maahan, tai
ii) kolmansissa maissa sijaitsevien tavaroiden ja teknologian myyn
tiä tai ostoa niiden siirtämiseksi johonkin toiseen kolmanteen
maahan;
j) ’tuonnilla’ tavaroiden tuontia unionin tullialueelle tai muille alueille,
joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta
sen 349 ja 355 artiklassa määrätyin edellytyksin. Siihen sisältyy
unionin tullikoodeksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksessa (EU) N:o 952/2013 (1) tarkoitetun mukainen
vapaa-alueelle siirtäminen, erityismenettelyyn siirtäminen ja vapa
aseen liikkeeseen luovuttaminen, mutta siihen eivät sisälly passitus
tai väliaikainen varastointi;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päi
vänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013,
s. 1).
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k) ’viennillä’ tavaroiden poistumista unionin tullialueelta tai muilta
alueilta, joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä so
pimusta sen 349 ja 355 artiklassa määrätyin edellytyksin. Siihen
sisältyy asetuksessa (EU) N:o 952/2013 tarkoitetun mukainen sel
laisten tavaroiden poistuminen, joista on tehtävä tulli-ilmoitus, ja
tavaroiden poistuminen sen jälkeen, kun ne ovat olleet varastoituina
vapaa-alueella tai kun ne on siirretty erityismenettelyyn, mutta sii
hen ei sisälly passitus tai väliaikainen varastointi;
l) ’viejällä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka puolesta
vienti-ilmoitus tehdään, eli henkilöä, jolla vienti-ilmoituksen vas
taanottamisajankohtana on sopimus kolmannessa maassa olevan ta
varalähetyksen vastaanottajan kanssa ja jolla on valtuutus päättää
tavaran lähettämisestä unionin tullialueelta tai muulta alueelta, johon
sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta;
m) ’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan
perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös
jäsenvaltioiden ilmatila.
▼B
1 LUKU

2 artikla
1.
Kielletään liitteessä I lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muu
alta peräisin olevien tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisissa
tukahduttamistoimissa, myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai vä
lillisesti Myanmarissa/Burmassa oleville luonnollisille tai oikeushenki
löille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Myanmarissa/Burmassa.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta suojavaatetukseen, jota Yhdis
tyneiden kansakuntien henkilökunta, Euroopan unionin tai sen jäsenval
tioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa
työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilö
kunta vievät tilapäisesti Myanmariin/Burmaan yksinomaan henkilökoh
taiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja kypärät mukaan lukien.

3 artikla
1.

Kielletään

a) sellaisen teknisen avun toimittaminen, joka liittyy sotilastoimintaan
tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden,
puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen
varaosien toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan
tai välillisesti Myanmarissa/Burmassa oleville luonnollisille tai oike
ushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Myanmarissa/
Burmassa;
b) sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti
avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen aseiden
ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja
vientiin suoraan tai välillisesti Myanmarissa/Burmassa oleville luon
nollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi
Myanmarissa/Burmassa.
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2.

Kielletään

a) liitteessä I lueteltuihin tarvikkeisiin, joita voidaan käyttää kansallis
issa tukahduttamistoimissa, liittyvän teknisen avun toimittaminen
suoraan tai välillisesti Myanmarissa/Burmassa oleville luonnollisille
tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Myan
marissa/Burmassa;

b) liitteessä I lueteltuihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitus
tuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten,
myöntäminen suoraan tai välillisesti Myanmarissa/Burmassa oleville
luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytet
täväksi Myanmarissa/Burmassa.

▼M1

__________

3 a artikla
1.
Kielletään neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (1) liitteeseen I
sisältyvien unionista tai muualta peräisin olevien kaksikäyttötuotteiden
ja -teknologian suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai
vienti Myanmarissa/Burmassa oleville luonnollisille tai oikeushenki
löille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Myanmarissa/Burmassa,
jos kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu
sotilaalliseen käyttöön, sotilaallisille loppukäyttäjille tai rajapoliisille.

Kaikkien toimitettavien kaksikäyttötuotteiden ja kaiken kaksikäyttötek
nologian katsotaan olevan sotilaskäyttöön tarkoitettuja, jos niiden loppu
käyttäjänä on Myanmarin/Burman asevoimat.

2.
Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen lupahakemuk
sista asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti, ne eivät saa myöntää
vientilupaa luonnolliselle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle
Myanmarissa/Burmassa taikka Myanmarissa/Burmassa käytettäväksi,
jos niillä on perusteltu syy uskoa, että loppukäyttäjä voi olla sotilaalli
nen loppukäyttäjä tai rajapoliisi tai että tuotteilla voi olla sotilaallinen
loppukäyttö.

3.
Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientil
upahakemukseensa vaadittavat asiaankuuluvat tiedot.

4.

Kielletään

a) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän
sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmista
miseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelu
jen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti sotilaal
lisille loppukäyttäjille, rajapoliisille tai sotilaalliseen käyttöön Myan
marissa/Burmassa;
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009,
kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yh
teisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).
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b) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän
rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vienti
luottovakuutusten, myöntäminen näiden tuotteiden ja tämän teknolo
gian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän
teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen
suoraan tai välillisesti sotilaallisille loppukäyttäjille, rajapoliisille tai
sotilaalliseen käyttöön Myanmarissa/Burmassa.

5.
Edellä 1 ja 4 kohdassa säädetyt kiellot eivät vaikuta ennen 27 päi
vää huhtikuuta 2018 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täy
täntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon.

6.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta suoja-asuihin, luodinkestävät
liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina, joita Yhdistyneiden kansakun
tien henkilöstö, Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö,
tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitys
yhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäi
sesti Myanmariin/Burmaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

3 b artikla
1.
Kielletään liitteessä III yksilöityjen, unionista tai muualta peräisin
olevien laitteiden, teknologian tai ohjelmistojen myynti, toimitus, siirto
tai vienti suoraan tai välillisesti Myanmarissa/Burmassa oleville henki
löille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Myanmarissa/Burmassa,
jollei liitteessä II luetelluilla verkkosivustoilla yksilöity asiaankuuluvan
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole antanut ennakolta lupaa.

2.
Liitteessä II luetelluilla verkkosivustoilla yksilöidyt jäsenvaltioiden
toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää 1 kohdassa tarkoitettua
lupaa, jos niillä on perusteltu syy todeta, että Myanmarin/Burman hal
linto, julkiset elimet, yhtiöt tai virastot taikka niiden puolesta tai joh
dolla toimivat henkilöt tai yhteisöt käyttäisivät kyseisiä laitteita, tekno
logiaa tai ohjelmistoja kansallisiin tukahduttamistoimiin.

3.
Liitteeseen III on sisällyttävä laitteet, teknologia tai ohjelmistot,
jotka on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäviksi internetin ja puhelinyhte
yksien seurantaan ja kuunteluun.

4.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja
komissiolle tämän artiklan nojalla myönnetystä luvasta neljän viikon
kuluessa luvan myöntämisestä.

3 c artikla
1.
Jollei liitteessä II luetelluilla verkkosivustoilla yksilöity asiaankuu
luvan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole ennakolta antanut
lupaa 3 b artiklan mukaisesti, kielletään
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a) liitteessä III yksilöityihin laitteisiin, teknologiaan ja ohjelmistoihin tai
liitteessä III yksilöityjen laitteiden ja teknologian asennukseen, toi
mitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön tai liitteessä III yk
silöityjen ohjelmistojen toimitukseen, asentamiseen, toimintaan tai
päivittämiseen liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoami
nen suoraan tai välillisesti Myanmarissa/Burmassa oleville henki
löille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Myanmarissa/Bur
massa;
b) liitteessä III yksilöityihin laitteisiin, teknologiaan ja ohjelmistoihin
liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välil
lisesti Myanmarissa/Burmassa oleville henkilöille, yhteisöille tai eli
mille tai käytettäväksi Myanmarissa/Burmassa;
c) kaikenlaisten televiestinnän tai internetin seuranta- tai kuuntelupalve
lujen tarjoaminen Myanmarin/Burman hallinnolle, julkisille elimille,
yhtiöille ja virastoille tai niiden puolesta tai johdolla toimiville hen
kilöille tai yhteisöille suoraan tai välillisesti.
2.
Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa ’televiestinnän tai internetin
seuranta- tai kuuntelupalveluilla’ tarkoitetaan palveluja, jotka erityisesti
liitteessä III yksilöidyn laitteen, teknologian tai ohjelmiston käytön
avulla mahdollistavat pääsyn kohteen saapuvaan ja lähtevään televies
tintään ja puheluun liittyviin tietoihin ja näiden tietojen hankinnan täl
laisen tiedon poimintaa, dekoodausta, tallennusta, käsittelyä, analysoin
tia tai varastointia tai muuta tähän liittyvää toimintaa varten.
▼B
4 artikla
▼M1
1.
Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa,
3 a artiklan 1 kohdassa ja 3 a artiklan 4 kohdassa säädetään, ja jollei
5 artiklasta muuta johdu, liitteessä II luetelluilla verkkosivustoilla ilmoi
tetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmu
kaisiksi katsominsa edellytyksin luvan
a) yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskun
nan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien
ja Euroopan unionin ohjelmiin taikka Euroopan unionin ja Yhdisty
neiden kansakuntien kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen liit
teessä I lueteltujen tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisissa
tukahduttamistoimissa, tai asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I
lueteltujen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimituk
seen, siirtoon ja vientiin;
b) miinanraivauslaitteiden ja miinanraivausoperaatioissa käytettävien
tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin; sekä
c) a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin, materiaaliin, ohjel
miin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen ja rahoitustuen ja teknisen
avun toimittamiseen.
▼B
2.
Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja jollei 5 ar
tiklasta muuta johdu, liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset
viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan sel
laisen rahoituksen, rahoitustuen tai teknisen avun myöntämiseen, joka
liittyy
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a) yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskun
nan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien
ja Euroopan unionin ohjelmiin tarkoitettuihin ei-tappaviin
puolustustarvikkeisiin;
b) Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien kriisinhallintaope
raatioihin tarkoitettuihin tarvikkeisiin.
▼M1
4 a artikla
1.
Jäädytetään kaikki liitteessä IV luetelluille luonnollisille henkilöille
tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omis
tuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset
resurssit.
2.
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välilli
sesti asettaa liitteessä IV lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oike
ushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville eikä näiden hyödyksi.
▼M8
3.

Liitteessä IV luetellaan

a) Myanmarin asevoimien (Tatmadaw), Myanmarin poliisivoimien ja
rajapoliisin luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa vakavista ih
misoikeusloukkauksista Myanmarissa/Burmassa;
b) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden toi
met, politiikka tai toiminta heikentää demokratia tai oikeusvaltiope
riaatetta Myanmarissa/Burmassa tai jotka osallistuvat Myanmarin/
Burman rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tu
kevat niitä;
c) Myanmarin asevoimien (Tatmadaw), Myanmarin poliisivoimien ja
rajapoliisin luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa hädänalaiselle
siviiliväestölle tarkoitetun humanitaarisen avun toimituksen estämi
sestä;
d) Myanmarin asevoimien (Tatmadaw), Myanmarin poliisivoimien ja
rajapoliisin luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa väitettyjä va
kavia ihmisoikeusloukkauksia tai -rikkomuksia koskevan riippumat
toman tutkinnan tekemisen estämisestä;
e) oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat Myanmarin asevoimien
(Tatmadaw) omistuksessa tai määräysvallassa tai tuottavat tuloja tai
tarjoavat tukea Myanmarin asevoimille (Tatmadaw) tai hyötyvät My
anmarin asevoimista (Tatmadaw);
f) a–e alakohdassa tarkoitettuja luonnollisia henkilöitä, oikeushenki
löitä, yhteisöjä ja elimiä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeus
henkilöt, yhteisöt ja elimet.
▼M1
4.
Liitteeseen IV sisältyvät asianomaisten henkilöiden, yhteisöjen ja
elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.
5.
Liite IV sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten
luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elimien
tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöi
den osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, peitenimet mukaan lukien,
syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero,
sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Oikeus
henkilöiden, yhteisöjen ja elimien osalta tällaisia tietoja voivat olla ni
met, rekisteröintipaikka ja -aika, rekisterinumero ja toimipaikka.
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4 b artikla
1.
Liitteessä II luetelluilla verkkosivustoilla yksilöidyt jäsenvaltioiden
toimivaltaiset viranomaiset voivat 4 a artiklasta poiketen antaa luvan
tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttami
seen taikka tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien
saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin todettu
aan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) ovat tarpeen liitteessä IV lueteltujen luonnollisten henkilöiden ja
oikeushenkilöiden ja kyseisten luonnollisten henkilöiden huolletta
vina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan
luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuok
rasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuu
tusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien koh
tuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutunei
den kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten re
surssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palk
kioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asian
omainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsen
valtioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään
kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se
katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

e) maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nautti
van diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön
tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi
kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjes
tön virallisiin tarkoituksiin.

2.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja
komissiolle 1 kohdan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa
luvan antamisesta.

4 c artikla
1.
Poiketen siitä, mitä 4 a artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla
verkkosivustoilla yksilöidyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset
voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten re
surssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimies
oikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 4 a artik
lassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin
merkittiin liitteeseen IV, tai oikeudellinen tai hallinnollinen unionissa
annettu päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokel
poinen oikeudellinen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää,
kyseisenä päivänä tai sen jälkeen;
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▼M1
b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan
tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellet
tavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sel
laisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;
c) päätöstä ei ole annettu liitteessä IV luetellun luonnollisen henkilön,
oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; sekä
d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjär
jestyksen perusteiden vastaista.
2.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja
komissiolle 1 kohdan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa
luvan antamisesta.

4 d artikla
1.
Poiketen siitä, mitä 4 a artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että
liitteessä IV olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön tai oike
ushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimuk
seen, jonka asianomainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yh
teisö tai elin on tehnyt, tai velvoitteeseen, joka asianomaiselle luonnol
liselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle on syntynyt
ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen tai oikeushenkilö, yhteisö tai
elin merkittiin liitteessä IV olevaan luetteloon, jäsenvaltioiden toimival
taiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin
myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien
vapauttamiseen edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomai
nen on todennut, että
a) varat tai taloudelliset resurssit on määrä käyttää liitteessä IV olevaan
luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön
tai elimen tekemään maksusuoritukseen;
b) maksusuorituksella ei rikota 4 a artiklan 2 kohtaa.
2.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja
komissiolle 1 kohdan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa
luvan antamisesta.
3.
Edellä oleva 4 a artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia
hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansien osapuolten
luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai
elimen tilille siirtämiä varoja edellyttäen, että myös kaikki tällaisille
tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on il
moitettava tällaisista tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille
viranomaisille.
4.
Edellä olevaa 4 a artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jää
dytetyille tileille lisättäviin varoihin edellyttäen, että nämä korot, muut
tuotot ja maksut jäädytetään 4 a artiklan mukaisesti:
a) kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;
b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin
tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, jona 4 a artiklassa tarkoitettu
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin sisällytettiin
liitteeseen IV; tai
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c) jäsenvaltiossa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytän
töönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoike
uden päätösten nojalla suoritettavat maksut.
▼M8
4 da artikla
1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 4 a artiklasta
poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten
resurssien vapauttamiseen taikka tiettyjen jäädytettyjen varojen tai talou
dellisten resurssien saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa
ehdoin todettuaan, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvi
taan humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittamiseksi tai avun
toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeiden ja
elintarvikkeiden toimittaminen, humanitaaristen työntekijöiden ja siihen
liittyvän avun siirtämiseen tai evakuointien suorittamiseen Myanmarista/
Burmasta.
2.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja
komissiolle 1 kohdan nojalla myönnetystä luvasta neljän viikon kulu
essa luvan myöntämisestä.
▼M13
4 db artikla
Poiketen siitä, mitä 4 a artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen, liitteessä IV olevassa mer
kinnässä 10 luetellulle yhteisölle kuuluvien jäädytettyjen varojen tai
taloudellisten resurssien vapauttamiseen, tai tiettyjen varojen tai talou
dellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville asianmu
kaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai talou
delliset resurssit ovat tarpeen
a) kansainvälisten standardien mukaiseen öljy- ja kaasulähteiden käy
töstäpoistoon liittyviin tehtäviin, kuten jätteen loppukäsittely, turval
lisuuden ja ympäristön ennallistamisen edellyttämät alueen kunnos
tustoimet, tähän liittyvän teknisen avun antaminen, tähän liittyvien
verojen ja tullien sekä työntekijöiden palkkojen ja sosiaalietuuksien
maksaminen; tai
b) ennen 31 päivää heinäkuuta 2022 osakkeiden tai osuuksien siirtoon,
joka on tarpeen liitteessä IV olevassa merkinnässä 10 luetellun yh
teisön kanssa ennen 21 päivää helmikuuta 2022 tehtyjen sopimusten
irtisanomiseen.
▼M1
4 e artikla
1.
Sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisala
isuutta koskevien sääntöjen soveltamista rajoittamatta luonnollisten hen
kilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on
a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edis
tävät tiedot, kuten tiedot 4 a artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä
ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viran
omaiselle sekä toimitettava tällaiset tiedot komissiolle suoraan tai
kyseisen jäsenvaltion välityksellä; sekä
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b) toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa a alakoh
dassa tarkoitettujen tietojen todentamiseksi.
2.
Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asete
taan jäsenvaltioiden saataville.
3.
Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja
saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai
vastaanotettu.

4 f artikla
1.
Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai varojen tai
taloudellisten resurssien saataville asettamisen epäämisestä, joka on ta
pahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuk
sen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen
toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henki
lölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai
työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen
tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimatto
muuden seurauksena.
2.
Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten
toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos
he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä
epäillä, että heidän tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa sää
dettyjä toimenpiteitä.

4 g artikla
Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden
tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen toimenpitei
den kiertäminen.

4 h artikla
1.
Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suo
rittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osit
tain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän asetuksen nojalla,
mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten kor
vausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti jouk
kolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa
olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai
maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä
on
a) liitteessä IV olevaan luetteloon merkitty nimetty luonnollinen hen
kilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
b) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a
alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai
puolesta.
2.
Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todis
tustaakka sen osoittamiseksi, ettei vaadetta ole kielletty 1 kohdassa,
kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai eli
melle, joka vaatii kyseisen vaateen täytäntöönpanoa.
3.
Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten
henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa
sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tut
kittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.
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4 i artikla
1.
Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeus
henkilöön, yhteisöön tai elimeen 4 a artiklassa tarkoitettuja toimenpi
teitä, se muuttaa liitettä IV tämän mukaisesti.
2.
Neuvosto antaa päätöksensä ja luetteloon merkitsemisen perusteet
tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenki
lölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai
julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle luonnolliselle henkilölle,
oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää
huomautuksia.
3.
Jos huomautuksia esitetään tai jos toimitetaan uutta merkityksel
listä näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asi
asta asianmukaisesti kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenki
lölle, yhteisölle tai elimelle.
4.
Liitteissä IV olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisesti
ja vähintään 12 kuukauden välein.
▼B
2 LUKU

5 artikla
Edellä 4 artiklassa tarkoitettuja lupia ei myönnetä jo toteutettuihin
toimiin.
▼M1
6 artikla
1.
Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen no
jalla toteutetut toimenpiteet ja jakavat muita hallussaan olevia tähän
asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja
a) edellä olevan 4 a artiklan nojalla jäädytetyistä varoista sekä 3 a, 3 b,
3 c, 4 b, 4 c ja 4 d artiklan nojalla myönnetyistä luvista;
b) rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kan
sallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.
2.
Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle
muut hallussaan olevat merkitykselliset tiedot, jotka voivat vaikuttaa
tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.
▼B
7 artikla
Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimitta
mien tietojen perusteella.
8 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikko
miseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
2.
Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännöt tiedoksi komissiolle
viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista
sääntöihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.
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9 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimi
valtaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla
Internet-sivustoilla tai niiden välityksellä.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viran
omaisensa viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava
sille kaikista niitä koskevista myöhemmistä muutoksista.
10 artikla
Tätä asetusta sovelletaan
a) unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;
b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa
aluksessa;
c) unionin alueella
kansalaiseen;

tai

sen

ulkopuolella

olevaan

jäsenvaltion

d) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muo
dostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoi
minta tapahtuu kokonaan tai osittain unionissa.
11 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 194/2008.
12 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unio
nin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE I
Luettelo 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista tarvikkeista, joita voidaan käyttää
kansallisissa tukahduttamistoimissa
1. Seuraavat ampuma-aseet, ampumatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet:
1.1 ampuma-aseet, jotka eivät kuulu EU:n yhteisen puolustustarvikeluette
lon (1) ML 1 ja ML 2 kohdissa valvonnan alaisiksi asetettuihin
tuotteisiin;
1.2 ampumatarvikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu 1.1 kohdassa lueteltuja
ampuma-aseita varten, sekä niihin erityisesti suunnitellut osat;
1.3 aseiden tähtäimet, jotka eivät kuulu EU:n yhteisessä puolustustarvikelu
ettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.
2. Pommit ja kranaatit, jotka eivät kuulu EU:n yhteisessä puolustustarvikeluet
telossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.
3. Seuraavat ajoneuvot:
3.1 vesitykillä varustetut ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muun
nettu mellakantorjuntaa varten;
3.2 ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi
hyökkääjän torjumista varten;
3.3 ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu esteiden poista
mista varten, ballistisesti suojatut rakennuskoneet mukaan lukien;
3.4 ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu vankien ja/tai pidätettyjen kul
jettamista tai siirtämistä varten;
3.5 ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu siirrettävien esteiden kuljetta
mista varten;
3.6 edellä 3.1–3.5 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osat, jotka on erityi
sesti suunniteltu mellakantorjuntaa varten.
Huomautus 1: Tämä kohta ei koske ajoneuvoja, jotka on erityisesti
suunniteltu palontorjuntaa varten.
Huomautus 2: Edellä 3.5 kohdassa termi "ajoneuvot" sisältää perävau
nut.
4. Seuraavat räjähdysaineet ja niihin liittyvät tarvikkeet:
4.1 Laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaise
miseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti, mukaan luettuina lau
kaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä erityi
sesti niihin tarkoitetut osat; paitsi laitteet ja välineet, jotka on erityisesti
tarkoitettu sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön, johon kuuluu sel
laisten laitteiden tai välineiden räjähdyksen avulla tapahtuva käynnistys
tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen (esim.
autojen turvatyynyjen täyttöpumput, sprinklereiden käynnistimien sähkö
suojaimet).
(1) Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo (hyväksytty neuvostossa 11 päivänä
maaliskuuta 2013) (EUVL C 30, 27.3.2013, s. 1).
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4.2 Suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset, jotka eivät kuulu EU:n yhtei
sessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin
tuotteisiin.
4.3 Seuraavat muut räjähteet, jotka eivät kuulu EU:n yhteisessä puolustus
tarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin, ja saman
kaltaiset aineet:
a) amatoli;
b) nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä);
c) nitroglykoli;
d) pentaerytritolitetranitraatti (PETN);
e) pikryylikloridi;
f) 2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).
5. Suojavarusteet, jotka eivät kuulu EU:n yhteisen puolustustarvikeluettelon ML
13 kohdassa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin:
5.1 luodinkestävät ja/tai viiltosuojatut liivit;
5.2 luodin- ja/tai sirpaleenkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet
ja luodinkestävät kilvet.
Huomautus: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
— tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu urheiluun;
— tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu työturvallisuutta koskevien
vaatimusten täyttämistä varten.
6. Muut kuin EU:n yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 14 kohdassa valvon
nan alaisiksi asetetut simulaattorit, jotka on tarkoitettu ampuma-aseiden käyt
tökoulutusta varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjelmistot.
7. Muut kuin EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi
asetetut pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket.
8. Partateräpiikkilangat.
9. Sotilas- ja taisteluveitset sekä pistimet, joiden terän pituus on yli 10 cm.
10. Tuotantolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tässä luettelossa lueteltuja
tarvikkeita varten.
11. Erityisteknologia, joka on tarkoitettu tässä luettelossa lueteltujen tarvikkeiden
kehittämistä, valmistamista ja käyttöä varten.
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LIITE II
Internet-sivustot, joilla on tiedot 4, 7 ja 9 artiklassa tarkoitetuista
toimivaltaisista viranomaisista, sekä osoite tietojen ilmoittamiseksi
Euroopan komissiolle

▼M15
BELGIA
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TŠEKKI
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
TANSKA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
SAKSA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/
embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
VIRO
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANTI
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
KREIKKA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPANJA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/
SancionesInternacionales.aspx
RANSKA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
KROATIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_
europea/misure_deroghe/
KYPROS
https://mfa.gov.cy/themes/
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LATVIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LIETTUA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNKARI
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/
ensz-eu-szankcios-tajekoztato
ΜΑLTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
ALANKOMAAT
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
ITÄVALTA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/
eu-sanktionen-nationale-behoerden/
PUOLA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGALI
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAKIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
SUOMI
https://um.fi/pakotteet
RUOTSI
https://www.regeringen.se/sanktioner
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Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:
Euroopan komissio
Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto
(FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Bryssel, Belgia
Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu
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LIITE III
3 b ja 3 c artiklassa tarkoitetut laitteet, teknologia ja ohjelmistot
Yleinen huomautus
Sen estämättä, mitä tässä liitteessä säädetään, sitä ei sovelleta
a) laitteisiin, teknologiaan tai ohjelmistoihin, jotka on määritelty asetuksen (EY)
N:o 428/2009 liitteessä I tai yhteisessä puolustustarvikeluettelossa; tai
b) ohjelmistoihin, jotka on suunniteltu käyttäjän itsensä asennettaviksi ilman
toimittajan antamaa merkittävää tukea ja jotka ovat yleisesti yleisön saatavissa
siten, että niitä myydään vähittäismyyntipisteissä varastosta ja rajoituksetta
seuraavin tavoin:
i) käsikaupassa;
ii) postimyynnissä;
iii) elektronisesti tapahtuvassa myynnissä; tai
iv) puhelinmyynnissä; tai
c) ohjelmistoihin, jotka ovat vapaasti käytettävissä.
A, B, C, D ja E osilla tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 428/2009 tarkoitettuja osia.
Edellä 3 b ja 3 c artiklassa tarkoitetuilla laitteilla, teknologialla ja ohjelmistoilla
tarkoitetaan seuraavia:
A. Laitteiden luettelo
— DPI-tekniikkaan (Deep Packet Inspection) perustuvat laitteet
— verkkoliikennetietojen kuuntelulaitteet (Network Interception equipment),
mukaan lukien kuuntelun hallintalaitteet (Interception Management equip
ment) ja tietojen säilyttämis- ja älylaitteet (Data Retention Link Intelli
gence equipment)
— radiotaajuuksien seurantalaitteet (Radio Frequency monitoring equipment)
— verkko- ja satelliittihäirintälaitteet (Network and Satellite jamming equip
ment)
— virustartuntalaitteet (Remote Infection equipment)
— puheentunnistus- ja -käsittelylaitteet (Speaker recognition/processing
equipment)
— IMSI (1)-, MSISDN (2)-, IMEI (3)- ja TMSI (4)-tunnisteiden kuuntelu- ja
seurantalaitteet
(1) IMSI (International Mobile Subscriber Identity) on yksilöllinen matkapuhelimen tunnis
tuskoodi, joka sisältyy SIM-korttiin ja jonka avulla kyseinen SIM-kortti voidaan tunnis
taa käyttämällä GSM- ja UMTS-verkkoja.
(2) MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) on numero,
jonka perusteella tunnistetaan GSM- tai UMTS-matkapuhelinverkon tilaus. Toisin sanoen
se on matkapuhelimen SIM-kortin puhelinnumero, ja siten sen perusteella tunnistetaan
matkapuhelimen tilaaja ja IMSI-koodi.
(3) IMEI (International Mobile Equipment Identity) on yleensä yksilöllinen numero, jonka
perusteella tunnistetaan GSM-, WCDMA- ja IDEN-matkapuhelimet ja osa satelliittipuhe
limista. Se on tavallisesti merkitty puhelimen akkuosastoon. Kuuntelu voidaan määrittää
IMEI- ja IMSI- sekä MSISDN-numeron perusteella.
(4) TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) on tunniste, joka yleisimmin lähetetään
matkapuhelimen ja verkon välillä.
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— taktiset SMS (1)-, GSM (2)-, GPS (3)-, GPRS (4)-, UMTS (5)-, CDMA (6)ja PSTN (7)-laitteiden kuuntelu- ja seurantalaitteet
— DHCP (8)-, SMTP (9)- ja GTP (10)-tietojen kuuntelu- ja seurantalaitteet
— kaavantunnistus- ja kaavanprofilointilaitteet (Pattern Recognition and Pat
tern Profiling equipment)
— etätutkintalaitteet (Remote Forensics equipment)
— semanttiset prosessorilaitteet (Semantic Processing Engine equipment)
— WEP- ja WPA-koodinmurtamislaitteet
— puheensiirtoa internetissä koskevat suljetut ja standardit protokollat (Voice
over Internet proprietary and standard protocol, VoIP).
B. Ei käytetä.
C. Ei käytetä.
D. Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” ja
”käyttöön” käytettävät ”ohjelmistot”.
E. Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” ja
”käyttöön” käytettävä ”teknologia”.
Näihin osiin kuuluvat laitteet, teknologia ja ohjelmistot kuuluvat tämän liitteen
soveltamisalaan ainoastaan siltä osin kuin ne vastaavat yleistä luonnehdintaa
”internet-, puhelin- ja satelliittiviestinnän kuuntelu- ja seurantajärjestelmät”.
Tässä liitteessä ’seurannalla’ tarkoitetaan puhelun sisällön tai verkkotietojen han
kintaa, poimintaa, dekoodausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia ja arkistointia.

(1) SMS eli Short Message System.
(2) GSM (Global System for Mobile Communications) on maailmanlaajuinen digitaalinen
matkaviestintästandardi.
(3) GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen paikantamisjärjestelmä.
(4) GPRS eli General Package Radio Service.
(5) UMTS eli Universal Mobile Telecommunication System.
(6) CDMA eli Code Division Multiple Access.
(7) PSTN eli Public Switch Telephone Networks.
(8) DHCP eli Dynamic Host Configuration Protocol.
(9) SMTP eli Simple Mail Transfer Protocol.
(10) GTP eli GPRS Tunnelling Protocol.
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LIITE IV
Luettelo 4 a artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

▼M10
A. 4 a artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt

▼M5
Tunnistustiedot

Nimi

1.

Aung Kyaw Zaw

Syntymäaika: 20.8.1961
Sukupuoli: mies
Passin numero: DM000826
Myöntämispäivä:
22.11.2011
Voimassaolon
päättymis
päivä: 21.11.2021
Sotilaallinen tunnusnumero:
BC 17444

2.

Maung
Soe

Maung

Syntymäaika:
1964

Maaliskuu

Sukupuoli: mies
Kansallinen henkilötunnus:
Tatmadaw Kyee 19571

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw oli
Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoi
soperaatiotoimisto 3:n komentaja elokuusta
2015 vuoden 2017 loppuun. Erikoisoperaa
tiotoimisto 3 valvoi läntistä komentoaluetta,
ja tässä yhteydessä kenraaliluutnantti Aung
Kyaw Zaw on vastuussa julmuuksista ja
vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita
läntinen komentoalue kohdisti rohingya-vä
estöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen
ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laitto
mat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja
rohingya-väestön talojen ja rakennusten jär
jestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

Kenraalimajuri Maung Maung Soe oli My
anmarin asevoimien (Tatmadaw) läntisen
komentoalueen komentaja vuoden 2016 lo
kakuusta 10. marraskuuta 2017 asti ja val
voi sotilasoperaatioita Rakhinen osavalti
ossa. Tässä yhteydessä hän on vastuussa
julmuuksista ja vakavista ihmisoikeuslouk
kauksista, joita läntinen komentoalue koh
disti rohingya-väestöön Rakhinen osavalti
ossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin
kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen
väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja ra
kennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

Prikaatikenraali Than Oo oli Myanmarin
asevoimien (Tatmadaw) 99. kevyen jalka
väkidivisioonan komentaja toukokuuhun
2018 saakka. Tässä yhteydessä hän on vas
tuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoike
usloukkauksista, joita 99. kevyt jalkaväki
divisioona kohdisti rohingya-väestöön Rak
hinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuolis
kolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset,
seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön
talojen ja rakennusten järjestelmällinen
polttaminen.

25.6.2018

▼M7

3.

Than Oo

Syntymäaika: 12.10.1973
Sukupuoli: mies
Sotilaallinen tunnusnumero:
BC 25723
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Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

▼M11
4.

Aung Aung

Sukupuoli: mies
Sotilaallinen tunnusnumero:
BC 23750

Kenraalimajuri Aung Aung on Myanmarin
asevoimien (Tatmadaw) lounaisen komen
toalueen komentaja ja Myanmarin asevoi
mien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidi
visioonan entinen komentaja. Tässä yhtey
dessä hän on vastuussa julmuuksista ja va
kavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 33.
kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohin
gya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuo
den 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat
laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta
ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten
järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

Prikaatikenraali Khin Maung Soe on My
anmarin asevoimien (Tatmadaw) sotilaso
peraatioiden 15. komentoalueen, josta käy
tetään toisinaan myös nimitystä 15. kevyt
jalkaväkidivisioona ja jonka alaisuudessa
564. jalkaväkipataljoona toimii, komentaja.
Tässä yhteydessä hän on vastuussa jul
muuksista ja vakavista ihmisoikeuslouk
kauksista, joita sotilasoperaatioiden 15. ko
mentoalue ja erityisesti 564. jalkaväkipatal
joona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen
osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla.
Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksu
aalinen väkivalta ja rohingya-väestön talo
jen ja rakennusten järjestelmällinen
polttaminen.

25.6.2018

Prikaatikenraali Thura San Lwin oli rajapo
liisin komentaja lokakuusta 2016 lokakuun
2017 alkuun asti. Tässä yhteydessä hän on
vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmis
oikeusloukkauksista, joita rajapoliisi koh
disti rohingya-väestöön Rakhinen osavalti
ossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin
kuuluvat
laittomat
teloitukset
sekä
rohingya-väestön talojen ja rakennusten jär
jestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

Thant Zin Oo on turvallisuuspoliisin 8. pa
taljoonan komentaja. Tässä yhteydessä hän
on vastuussa julmuuksista ja vakavista ih
misoikeusloukkauksista, joita turvallisuus
poliisin
8.
pataljoona
kohdisti
rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa
vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Näihin vaka
viin ihmisoikeusloukkauksiin kuuluvat lait
tomat teloitukset sekä rohingya-väestön ta
lojen ja rakennusten järjestelmällinen polt
taminen. Nämä ihmisoikeusloukkaukset to
teutettiin yhdessä prikaatikenraali Aung
Aungin johtamien Myanmarin asevoimien
(Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidivisioo
nan kanssa ja sitä suoraan tukien. Thant
Zin Oo on näin ollen luetteloon merkittyä
henkilöä prikaatikenraali Aung Aungia lä
hellä oleva henkilö.

25.6.2018

▼M7
5.

Khin Maung Soe

Syntymäaika: 1972
Sukupuoli: mies

6.

Thura San Lwin

Syntymäaika: 17.3.1959
Sukupuoli: mies

7.

Thant Zin Oo

Sukupuoli: mies
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Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

8.

Ba Kyaw

Sukupuoli: mies

Ba Kyaw on ylikersantti Myanmarin ase
voimien (Tatmadaw) 564. kevyessä jalka
väkidivisioonassa. Hän on syyllistynyt
rohingya-väestön vastaisiin julmuuksiin ja
vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan
lukien murhat, maastakarkotukset ja kidu
tus, Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017
jälkipuoliskolla. Hänet on erityisesti tunnis
tettu yhdeksi 27. elokuuta 2017 tapahtu
neen Maung Nun joukkomurhan pääteki
jöistä.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Sukupuoli: mies

Tun Naing on komentaja rajapoliisin tuki
kohdassa Taung Bazarissa. Tässä ominai
suudessa hän on vastuussa julmuuksista ja
vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mu
kaan lukien mielivaltaiset pidätykset, kal
toinkohtelu ja kidutus, joita rajapoliisi koh
disti rohingya-väestöön Rakhinen osavalti
ossa Taung Bazarissa ennen 25. elokuuta
2017, niihin aikoihin ja sen jälkeen.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Syntymäaika: 2.5.1968

Kenraalimajuri Khin Hlaing on Myanmarin
asevoimien (Tatmadaw) Kolmion komento
alueen (Triangle Region) komentaja. Hän
on 99. kevyen jalkaväkidivisioonan entinen
komentaja ja hän oli Myanmarin asevoi
mien (Tatmadaw) koillisen komentoalueen
komentaja. Toimiessaan 99. kevyen jalka
väkidivisioonan komentajana hän valvoi
Shanin osavaltiossa vuonna 2016 ja alku
vuonna 2017 toteutettuja sotilasoperaatioita.
Tässä yhteydessä hän on vastuussa jul
muuksista ja vakavista ihmisoikeuslouk
kauksista, joita 99. kevyt jalkaväkidivisi
oona kohdisti etnistä vähemmistöä edusta
viin kyläläisiin Shanin osavaltiossa vuoden
2016 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat lait
tomat teloitukset, mielivaltaiset pidätykset
ja kylien tuhoaminen.

21.12.2018

Majuri Aung Myo Thu on Myanmarin ase
voimien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväki
divisioonan kenttäyksikön komentaja. Toi
miessaan 33. kevyen jalkaväkidivisioonan
kenttäyksikön komentajana hän valvoi Rak
hinen osavaltiossa vuonna 2017 toteutettuja
sotilasoperaatioita. Tässä yhteydessä hän on
vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmis
oikeusloukkauksista, joita 33. kevyt jalka
väkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön
Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälki
puoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloi
tukset, seksuaalinen väkivalta ja mielival
taiset pidätykset.

21.12.2018

▼M11

Sukupuoli: mies

▼M5

11.

Aung Myo Thu

Sukupuoli: mies
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Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.

Thant Zaw Win

Sukupuoli: mies

Thant Zaw Win on majuri Myanmarin ase
voimien (Tatmadaw) 564. kevyessä jalka
väkidivisioonassa. Tässä ominaisuudessa
hän valvoi Rakhinen osavaltiossa toteutet
tuja sotilasoperaatioita ja on vastuussa jul
muuksista ja vakavista ihmisoikeuslouk
kauksista, joita 564. kevyt jalkaväkidivisi
oona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen
osavaltiossa, etenkin Maung Nun kylässä ja
sen ympäristössä 27. elokuuta 2017. Niihin
kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen
väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja ra
kennusten järjestelmällinen polttaminen.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Sukupuoli: mies

Kyaw Chay on alikersantti rajapoliisissa.
Hän toimi ennen Zay Di Pyin tukikohdassa
ja oli Zay Di Pyin rajapoliisin tukikohdan
komentaja 25. elokuuta 2017 aikoihin, jol
loin rajapoliisi syyllistyi useisiin ihmisoike
usloukkauksiin hänen alaisuudessaan. Tässä
yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista
ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita
rajapoliisi kohdisti rohingya-väestöön Rak
hinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson ai
kana. Hän osallistui myös vakaviin ihmis
oikeusloukkauksiin. Tällaisiin loukkauksiin
kuuluvat pidätettyjen kaltoinkohtelu ja
kidutus.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Nyi Nyi Swe on Myanma
rin asevoimien (Tatmadaw) pohjoisen ko
mentoalueen entinen komentaja. Tässä omi
naisuudessa hän on vastuussa julmuuksista
ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mu
kaan lukien siviilien kaltoinkohtelu, joihin
pohjoinen komentoalue syyllistyi Kachinin
osavaltiossa toukokuusta 2016 huhtikuuhun
2018 (kunnes hänet nimitettiin lounaisen
komentoalueen komentajaksi). Hän on
myös vastuussa hädänalaiselle siviiliväes
tölle tarkoitetun humanitaarisen avun toimi
tuksen estämisestä ja erityisesti ruokakulje
tusten estämisestä Kachinin osavaltiossa
kyseisen ajanjakson aikana.

21.12.2018
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▼M16

15.

Min Aung Hlaing

Syntymäaika: 3.7.1956
Syntymäpaikka:
Myanmar/Burma

Tavoy,

Kansalaisuus: Myanmar
Kansallinen henkilötunnus:
12/ SAKHANA(N)020199
Sukupuoli: mies

Min Aung Hlaing on toiminut Myanmarin
asevoimien (Tatmadaw) komentajana vuo
desta 2011. Hän on valtion hallintoneuvos
ton puheenjohtaja ja kansallisen puolustusja turvallisuusneuvoston jäsen. Min Aung
Hlaing julistautui ”pääministeriksi” 1. elo
kuuta 2021. Myanmarin asevoimat (Tatma
daw) kaappasivat vallan Myanmarissa/Bur
massa komentaja Min Aung Hlaingin joh
dolla 1. helmikuuta 2021 mitätöimällä
8. marraskuuta 2020 pidettyjen vaalien tu
lokset ja syöksemällä demokraattisesti vali
tun hallituksen vallasta. Virkaatekevänä
presidenttinä toimiva varapresidentti Myint
Swe osallistui vallankaappaukseen julista
malla hätätilan 1. helmikuuta 2021 ja siir
tämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpanoja tuomiovallan puolustusvoimien komenta
jalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Lain
säädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan
käyttäjäksi perustettiin 2. helmikuuta 2021
valtion hallintoneuvosto, ja demokraattisesti
valittua hallitusta estettiin näin hoitamasta
tehtäviään. Kansallinen puolustus- ja tur
vallisuusneuvosto jatkoi virallisesti 31. tam
mikuuta 2022 hätätilaa 31. heinäkuuta
2022 saakka Min Aung Hlaing pyynnöstä.

Koska kaikki valta on keskitetty komentaja
Min Aung Hlaingille ja koska hän on val
tion hallintoneuvoston puheenjohtaja, hän
on osallistunut suoraan valtion tehtäviä
koskevaan päätöksentekoon ja ollut siitä
vastuussa, ja on näin ollen vastuussa de
mokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä
Myanmarissa/Burmassa. Valtion hallinto
neuvosto teki lisäksi päätöksiä, joilla rajoi
tetaan sananvapautta, myös tiedonsaannin
vapautta, ja rauhanomaista kokoontumisva
pautta. Valtion hallintoneuvoston määräys
vallassa toimivat asevoimat ja viranomaiset
ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeuslo
ukkauksiin 1. helmikuuta 2021 lähtien; ne
ovat surmanneet siviili- ja aseettomia mie
lenosoittajia, rajoittaneet kokoontumis- ja
sananvapautta, myös rajoittamalla pääsyä
internetiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla
mielivaltaisesti oppositiojohtajia ja vallan
kaappauksen vastustajia. Valtion hallinto
neuvoston puheenjohtajana komentaja Min
Aung Hlaing on suoraan vastuussa kysei
sistä tukahduttamistoimia koskevista pää
töksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauk
sista.
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YK ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan
järjestöt raportoivat vuonna 2018, että aseja poliisivoimat olivat vuodesta 2011 al
kaen syyllistyneet karkeisiin ihmisoikeuslo
ukkauksiin ja vakaviin kansainvälisen hu
manitaarisen
oikeuden
loukkauksiin
rohingya-väestöä vastaan Kachinin, Rakhi
nen ja Shanin osavaltioissa, ja totesivat,
että monet kyseisistä loukkauksista vasta
avat kansainvälisen oikeuden mukaan kaik
kein vakavimpia rikoksia. Min Aung
Hlaing on toiminut Tatmadawin komenta
jana vuodesta 2011 alkaen ja on näin ollen
suoraan vastuussa kyseisistä rohingya-väes
töön kohdistuneista vakavista loukkauksista
ja rikkomuksista.
16.

Myint Swe

Syntymäaika: 24.5.1951
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Myint Swe on Myanma
rin asevoimien (Tatmadaw) jäsen ja toimi
Tatmadawin nimittämänä varapresidenttinä
1. helmikuuta 2021 saakka. Myint Swe
osallistui kyseisenä päivänä kansallisen
puolustus- ja turvallisuusneuvoston koko
ukseen muiden Tatmadawin jäsenten
kanssa. Kansallisen puolustus- ja turvalli
suusneuvoston kokous oli perustuslain vas
tainen eikä siihen osallistunut siviilijäseniä.
Myint Swe julistettiin kyseisessä kokouk
sessa virkaatekeväksi presidentiksi. Myint
Swe julisti tämän jälkeen hätätilan ja siirsi
valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuo
miovallan puolustusvoimien komentajalle
ylikenraali Min Aung Hlaingille. Menette
lyä hätätilan julistamiseksi rikottiin, sillä
perustuslain mukaan ainoastaan presiden
tillä on toimivalta julistaa hätätila. Myint
Swe hyväksyi 31. tammikuuta 2022 hätäti
lan jatkamisen 31 heinäkuuta 2022 saakka.

22.3.2021

Hyväksymällä nimittämisensä virkaateke
väksi presidentiksi ja siirtämällä lainsää
däntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puo
lustusvoimien komentajalle, Myint Swe
osallistui demokraattisesti valitun hallituk
sen syrjäyttämiseen vallasta, ja on näin ol
len vastuussa demokratian ja oikeusvaltion
heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa.

17.

Soe Win

Syntymäaika: 1.3.1960
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Soe Win on toiminut Myanmarin asevoi
mien (Tatmadaw) varakomentajana vuo
desta 2011. Hän on valtion hallintoneuvos
ton varapuheenjohtaja ja kansallisen
puolustus- ja turvallisuusneuvoston jäsen.
Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
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Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta 2021 ja siirtämällä valtion lainsää
däntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puo
lustusvoimien komentajalle ylikenraali Min
Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeen
pano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustet
tiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneu
vosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta
estettiin näin hoitamasta tehtäviään. Soe
Win osallistui 31. tammikuuta 2022 kansal
lisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston
kokoukseen, jossa jatkettiin hätätilaa
31. heinäkuuta 2022 saakka.

Valtion hallintoneuvoston varapuheenjohta
jana varakomentaja Soe Win on osallistu
nut suoraan valtion tehtäviä koskevaan pää
töksentekoon ja ollut siitä vastuussa, ja on
näin ollen vastuussa demokratian ja oikeus
valtion heikentämisestä Myanmarissa/Bur
massa. Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi
päätöksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia.

Valtion hallintoneuvoston varapuheenjohta
jana varakomentaja Soe Win on suoraan
vastuussa kyseisistä tukahduttamistoimia
koskevista päätöksistä ja vakavista ihmis
oikeusloukkauksista.

Yhdistyneet kansakunnat ja kansainväliset
kansalaisyhteiskunnan järjestöt raportoivat
vuonna 2018, että ase- ja poliisivoimat oli
vat vuodesta 2011 alkaen syyllistyneet kar
keisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja vakaviin
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
loukkauksiin rohingya-väestöä vastaan Ka
chinin, Rakhinen ja Shanin osavaltioissa, ja
totesivat, että monet kyseisistä loukkauk
sista vastaavat kansainvälisen oikeuden mu
kaan kaikkein vakavimpia rikoksia. Soe
Win on toiminut Tatmadawin varakomenta
jana vuodesta 2011 alkaen ja on näin ollen
suoraan vastuussa kyseisistä rohingya-väes
töön kohdistuneista vakavista loukkauksista
ja rikkomuksista.
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18.

Sein Win

Syntymäaika: 24.7.1956
Syntymäpaikka: Pyin Oo
Lwin, Myanmar/Burma
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Sein Win on Tatmada
win jäsen ja entinen puolustusministeri
(24. elokuuta 2015–1. helmikuuta 2021).
Hän osallistui 1. helmikuuta 2021 kansal
lisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston
kokoukseen muiden Tatmadawin jäsenten
kanssa. Kansallisen puolustus- ja turvalli
suusneuvoston kokous oli perustuslain vas
tainen, sillä neuvoston siviilijäsenet jätettiin
sen ulkopuolelle. Myint Swe julistettiin ky
seisessä kokouksessa virkaatekeväksi presi
dentiksi. Myint Swe julisti tämän jälkeen
hätätilan ja siirsi valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle Min Aung Hlaingille.
Menettelyä hätätilan julistamiseksi rikottiin,
sillä perustuslain mukaan ainoastaan presi
dentillä on toimivalta julistaa hätätila.

22.3.2021

Osallistumalla kansallisen puolustus- ja tur
vallisuusneuvoston kokoukseen, jossa pää
tettiin julistaa hätätila ja siirtää valtion lain
säädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta
puolustusvoimien komentajalle, Sein Win
osallistui 8. marraskuuta 2020 pidettyjen
vaalien tulosten mitätöintiin ja demokraatti
sesti valitun hallituksen syrjäyttämiseen
vallasta. Tämän vuoksi hän on vastuussa
demokratian ja oikeusvaltion heikentämi
sestä Myanmarissa/Burmassa.

YK ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan
järjestöt raportoivat vuonna 2018, että aseja poliisivoimat olivat vuodesta 2011 al
kaen syyllistyneet karkeisiin ihmisoikeuslo
ukkauksiin ja vakaviin kansainvälisen hu
manitaarisen
oikeuden
loukkauksiin
rohingya-väestöä vastaan Kachinin, Rakhi
nen ja Shanin osavaltioissa, ja totesivat,
että kyseisistä näistä loukkauksista vasta
avat kansainvälisen oikeuden mukaan kaik
kein vakavimpia rikoksia. Sein Win on toi
minut puolustusministerinä 24. elokuuta
2015 ja 1. helmikuuta 2021 välisenä aikana
ja on näin ollen vastuussa kyseisistä
rohingya-väestöön kohdistuneista vakavista
loukkauksista ja rikkomuksista.

19.

Thein Soe

(alias
Soe)

U

Syntymäaika: 23.1.1952

Thein

Syntymäpaikka: Kani, My
anmar/Burma
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Thein Soe nimitettiin vaalilautakunnan pu
heenjohtajaksi 2. helmikuuta 2021. Hyväk
symällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan puheen
johtajana toimiessaan, kuten mitätöimällä
vaalituloksen ilman todisteita vaalivilpistä,
Thein Soe on ollut suoraan osallisena toi
missa, jotka heikentävät demokratian ja oi
keusvaltion toteutumista Myanmarissa.
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20.

Mya Tun Oo

Syntymäaika:
5.5.1961

4.

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

tai

Kenraali Mya Tun Oo on Myanmarin ase
voimien (Tatmadaw) jäsen. Hänet nimitet
tiin puolustusministeriksi 1. helmikuuta
2021, ja hän on valtion hallintoneuvoston
jäsen.

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta 2021 ja siirtämällä valtion lainsää
däntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puo
lustusvoimien komentajalle ylikenraali Min
Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeen
pano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustet
tiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneu
vosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta
estettiin näin hoitamasta tehtäviään. Mya
Tun Oo osallistui 31. tammikuuta 2022
kansallisen puolustus- ja turvallisuusneu
voston kokoukseen, jossa jatkettiin hätätilaa
31. heinäkuuta 2022 saakka. Kansallisen
puolustus- ja turvallisuusneuvoston ja val
tion hallintoneuvoston jäsenenä kenraali
Mya Tun Oo on osallistunut suoraan val
tion tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja
ollut siitä vastuussa, ja on näin ollen vas
tuussa demokratian ja oikeusvaltion heiken
tämisestä Myanmarissa/Burmassa.

Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia.
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Valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraali
Mya Tun Oo on suoraan vastuussa kysei
sistä tukahduttamistoimia koskevista pää
töksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauk
sista. Lisäksi Mya Tun Oo on puolustusmi
nisterinä vastuussa asevoimien Kayahin
osavaltiossa 25. joulukuuta 2021 tekemistä
iskuista, joissa surmattiin yli 30 ihmistä,
myös lapsia ja humanitaarisia työntekijöitä,
sekä eri puolilla Myanmaria toteutetuista
joukkomurhista ja siviilien kidutuksista.
Hän on näin ollen vastuussa vakavista ih
misoikeusloukkauksista Myanmarissa/Bur
massa.

Yhdistyneet kansakunnat ja kansainväliset
kansalaisyhteiskunnan järjestöt raportoivat
vuonna 2018, että ase- ja poliisivoimat oli
vat vuodesta 2011 alkaen syyllistyneet kar
keisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja vakaviin
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
loukkauksiin rohingya-väestöä vastaan Ka
chinin, Rakhinen ja Shanin osavaltioissa, ja
totesivat, että monet kyseisistä loukkauk
sista vastaavat kansainvälisen oikeuden mu
kaan kaikkein vakavimpia rikoksia. Mya
Tun Oo oli Myanmarin asevoimien (Tatma
daw) yhteisen esikunnan päällikkö, joka on
kolmanneksi korkein asema asevoimien
hierarkiassa, elokuusta 2016 hänen puolus
tusministeriksi nimittämiseensä saakka.
Tässä ominaisuudessa hän valvoi Rakhinen
osavaltiossa toteutettuja sotilasoperaatioita
ja koordinoi eri asevoimien, mukaan lukien
maa-, meri- ja ilmavoimat, toimintaa sekä
tykistöoperaatioita. Hän on näin ollen vas
tuussa kyseisistä rohingya-väestöön kohdis
tuneista
vakavista
loukkauksista
ja
rikkomuksista.

▼M9
21.

Dwe Aung Lin

Syntymäaika:

Kenraaliluutnantti Dwe Aung Lin on My
anmarin asevoimien (Tatmadaw) jäsen ja
valtion hallintoneuvoston sihteeri.

31.5.1962

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.
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Kenraaliluutnantti Dwe Aung Lin nimitet
tiin valtion hallintoneuvoston sihteeriksi
2. helmikuuta 2021, ja hän on antanut val
tion hallintoneuvoston määräykset. Hän
määräsi muun muassa erottamaan laillisesti
valitun hallituksen nimittämät henkilöt vir
katehtävistään ja nimeämään uudet jäsenet
Myanmarin vaalilautakuntaan.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä ja sih
teerinä kenraaliluutnantti Dwe Aung Lin
on osallistunut suoraan valtion tehtäviä
koskevaan päätöksentekoon ja ollut vas
tuussa siitä, ja on näin ollen vastuussa de
mokratian ja oikeusvaltion toteutumisen
heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa.

Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
muun muassa tiedonsaannin vapautta, ja
rauhanomaista kokoontumisvapautta. Val
tion hallintoneuvoston määräysvallassa toi
mivat asevoimat ja viranomaiset ovat syyl
listyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä ja sih
teerinä kenraaliluutnantti Dwe Aung Lin
on suoraan vastuussa kyseisistä tukahdutta
mistoimia koskevista päätöksistä ja vaka
vista ihmisoikeusloukkauksista.

22.

Ye Win Oo

Syntymäaika: 21.2.1966
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Ye Win Oo on Myanma
rin asevoimien (Tatmadaw) jäsen ja valtion
hallintoneuvoston apulaissihteeri.
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Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.
Kenraaliluutnantti Ye Win Oo nimitettiin
valtion hallintoneuvoston apulaissihteeriksi
2. helmikuuta 2021. Valtion hallintoneu
voston jäsenenä ja apulaissihteerinä kenraa
liluutnantti Ye Win Oo on osallistunut suo
raan valtion tehtäviä koskevaan päätöksen
tekoon ja ollut vastuussa siitä, ja on näin
ollen vastuussa demokratian ja oikeusval
tion toteutumisen heikentämisestä Myan
marissa/Burmassa.
Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
Myanmarin turvallisuusjoukot ja viran
omaiset ovat syyllistyneet vakaviin ihmis
oikeusloukkauksiin 1. helmikuuta 2021
lähtien; ne ovat surmanneet siviili- ja aseet
tomia
mielenosoittajia,
rajoittaneet
kokoontumis- ja sananvapautta, myös ra
joittamalla pääsyä internetiin, ja pidättä
mällä ja vangitsemalla mielivaltaisesti op
positiojohtajia ja vallankaappauksen vastus
tajia.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä ja apu
laissihteerinä kenraaliluutnantti Ye Win Oo
on suoraan vastuussa kyseisistä tukahdutta
mistoimia koskevista päätöksistä ja vaka
vista ihmisoikeusloukkauksista.

▼M16
23.

Maung
Kyaw

Maung

Syntymäaika: 23.7.1964
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Kenraali Maung Maung Kyaw on Myan
marin asevoimien (Tatmadaw) ja valtion
hallintoneuvoston jäsen. Hän toimi aiem
min, vuosien 2018 ja tammikuun 2022 vä
lisenä aikana, Myanmarkin ilmavoimien
komentajana. Myanmarin asevoimat (Tat
madaw) kaappasivat vallan Myanmarissa
komentaja Min Aung Hlaingin johdolla
1. helmikuuta 2021 mitätöimällä 8. marras
kuuta 2020 pidettyjen vaalien tulokset ja
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syöksemällä demokraattisesti valitun halli
tuksen vallasta. Virkaatekevänä president
tinä toimiva varapresidentti Myint Swe
osallistui vallankaappaukseen julistamalla
hätätilan 1. helmikuuta 2021 ja siirtämällä
valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuo
miovallan puolustusvoimien komentajalle
ylikenraali Min Aung Hlaingille. Lainsää
däntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan käyt
täjäksi perustettiin 2. helmikuuta 2021 val
tion hallintoneuvosto, ja demokraattisesti
valittua hallitusta estettiin näin hoitamasta
tehtäviään. Valtion hallintoneuvoston jäse
nenä kenraali Maung Maung Kyaw on
osallistunut suoraan valtion tehtäviä koske
vaan päätöksentekoon ja ollut siitä vas
tuussa, ja on näin ollen vastuussa demok
ratian ja oikeusvaltion heikentämisestä My
anmarissa/Burmassa.
Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Valtion hallintoneu
voston jäsenenä kenraali Maung Maung
Kyaw on suoraan vastuussa kyseisistä tu
kahduttamistoimia koskevista päätöksistä
ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Li
säksi aiemmassa asemassaan Myanmarin il
mavoimien päällikkönä hän oli suoraan
vastuussa Kayahin osavaltiossa joulukuussa
2021 tehdyistä iskuista, jotka kohdistuivat
siviiliväestöön ja vaativat lukuisia uhreja.
Hän on näin ollen vastuussa vakavista
ihmisoikeusloukkauksista.

▼M9

24.

Moe Myint Tun

Syntymäaika: 24.5.1968
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Moe Myint Tun on My
anmarin asevoimien (Tatmadaw) ja valtion
hallintoneuvoston jäsen.
Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
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Tunnistustiedot

Perusteet

Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraa
liluutnantti Moe Myint Tun on osallistunut
suoraan valtion tehtäviä koskevaan päätök
sentekoon ja ollut siitä vastuussa, ja on
näin ollen vastuussa demokratian ja oikeus
valtion heikentämisestä Myanmarissa/Bur
massa.

Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraa
liluutnantti Moe Myint Tun on suoraan
vastuussa kyseisistä tukahduttamistoimia
koskevista päätöksistä ja vakavista ihmis
oikeusloukkauksista.
YK ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan
järjestöt raportoivat vuonna 2018, että aseja poliisivoimat olivat vuodesta 2011 al
kaen syyllistyneet karkeisiin ihmisoikeuslo
ukkauksiin ja vakaviin kansainvälisen hu
manitaarisen
oikeuden
loukkauksiin
rohingya-väestöä vastaan Kachinin, Rakhi
nen ja Shanin osavaltioissa, ja totesivat,
että monet kyseisistä loukkauksista vasta
avat kansainvälisen oikeuden mukaan kaik
kein vakavimpia rikoksia. Kenraaliluut
nantti Moe Myint Tun toimi Myanmarin
asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoi
misto 6:n komentajana ja maavoimien esi
kuntapäällikkönä vuoteen 2019 saakka.
Tässä ominaisuudessa hän valvoi operaa
tioita Rakhinen osavaltiossa. Hän on näin
ollen vastuussa kyseisistä rohingya-väes
töön kohdistuneista vakavista loukkauksista
ja rikkomuksista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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25.

Than Hlaing

Tunnistustiedot

Syntymäaika:
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Perusteet

Kenraaliluutnantti Than Hlaing on Myan
marin asevoimien (Tatmadaw) jäsen. Hänet
nimitettiin varasisäasiainministeriksi ja po
liisiylijohtajaksi 2. helmikuuta 2021.

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Valtion hallintoneuvoston nimittämänä ken
raaliluutnantti Than Hlaing osallistuu de
mokratiaa ja oikeusvaltiota heikentäviin toi
miin ja politiikkaan Myanmarissa/Burmassa
sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvalli
suutta ja vakautta uhkaaviin toimiin.

Lisäksi kenraaliluutnantti Than Hlaingin
määräysvallassa toimivat poliisivoimat
ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeuslo
ukkauksiin 1. helmikuuta 2021 lähtien; ne
ovat surmanneet siviilejä ja aseettomia mie
lenosoittajia, rajoittaneet kokoontumis- ja
sananvapautta sekä pidättäneet ja vangin
neet mielivaltaisesti oppositiojohtajia ja val
lankaappauksen vastustajia. Varasisäasiain
ministerinä ja poliisiylijohtajana kenraa
liluutnantti Than Hlaing on suoraan vas
tuussa tukahduttamispolitiikkaa koskevasta
päätöksenteosta sekä väkivaltaisista toi
mista, joita poliisi on toteuttanut rauhan
omaisia mielenosoittajia vastaan, ja on
näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeus
loukkauksista Myanmarissa/Burmassa.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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26.

Mahn
Nyein
Maung (alias P’do,
Phado Man Nyein
Maung)

Valtion
jäsen

hallintoneuvoston

Mahn Nyein Maung on valtion hallintoneu
voston jäsen.

Syntymäaika: noin vuonna
1947

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Mahn
Nyein Maung on osallistunut suoraan val
tion tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja
ollut siitä vastuussa ja on näin ollen vas
tuussa demokratian ja oikeusvaltion heiken
tämisestä Myanmarissa/Burmassa.
Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Mahn
Nyein Maung on suoraan vastuussa kysei
sistä tukahduttamistoimia koskevista pää
töksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauk
sista.
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27.

Thein Nyunt

Tunnistustiedot

Perusteet

Valtion hallintoneuvoston
jäsen, New National De
mocracy Party -puolueen
(NNDP) puheenjohtaja

Thein Nyunt on valtion hallintoneuvoston
jäsen.

Syntymäaika: 26.12.1944
Syntymäpaikka: Kawkareik
(Karenin osavaltio), Myan
mar/Burma
Kansalaisuus: Myanmar
Henkilökortin numero: 12/
THAGAKA(NAING)
012432
Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Thein
Nyunt on osallistunut suoraan valtion teh
täviä koskevaan päätöksentekoon ja ollut
siitä vastuussa ja on näin ollen vastuussa
demokratian ja oikeusvaltion heikentämi
sestä Myanmarissa/Burmassa.

Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Thein
Nyunt on suoraan vastuussa kyseisistä tu
kahduttamistoimia koskevista päätöksistä ja
vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Nimi
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Khin Maung Swe

Valtion hallintoneuvoston
jäsen, National Democratic
Force
party
-puolueen
(NDF) puheenjohtaja

Khin Maung Swe on valtion hallintoneu
voston jäsen.

Syntymäaika: 24.7.1942
Syntymäpaikka:
Ngat
haingchaung, Pathein Dist
rict, Myanmar/Burma
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Khin
Maung Swe on osallistunut suoraan valtion
tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja ol
lut siitä vastuussa ja on näin ollen vas
tuussa demokratian ja oikeusvaltion heiken
tämisestä Myanmarissa/Burmassa.
Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Khin
Maung Swe on suoraan vastuussa kysei
sistä tukahduttamistoimia koskevista pää
töksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauk
sista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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29.

Aye Nu Sein

Tunnistustiedot

Perusteet

Valtion hallintoneuvoston
jäsen, Arakan National
Party -puolueen varapu
heenjohtaja

Aye Nu Sein on valtion hallintoneuvoston
jäsen.

Syntymäaika: 24.3.1957
Syntymäpaikka:
Sittwe,
Rakhinen osavaltio, Myan
mar/Burma
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: nainen

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Aye Nu
Sein on osallistunut suoraan valtion tehtä
viä koskevaan päätöksentekoon ja ollut
siitä vastuussa ja on näin ollen vastuussa
demokratian ja oikeusvaltion heikentämi
sestä Myanmarissa/Burmassa.
Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Aye Nu
Sein on suoraan vastuussa kyseisistä tukah
duttamistoimia koskevista päätöksistä ja va
kavista ihmisoikeusloukkauksista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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30.

Jeng Phang Naw
Htaung

Tunnistustiedot

Valtion
jäsen

hallintoneuvoston

Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Perusteet

Jeng Phang Naw Htaung on valtion hallin
toneuvoston jäsen.
Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Jeng
Phang Naw Htaung on osallistunut suoraan
valtion tehtäviä koskevaan päätöksentekoon
ja ollut siitä vastuussa ja on näin ollen vas
tuussa demokratian ja oikeusvaltion heiken
tämisestä Myanmarissa/Burmassa.

Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Jeng
Phang Naw Htaung on suoraan vastuussa
kyseisistä tukahduttamistoimia koskevista
päätöksistä ja vakavista ihmisoikeuslouk
kauksista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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31.

Maung Ha

Tunnistustiedot

Valtion
jäsen

hallintoneuvoston

Perusteet

Maung Ha on valtion hallintoneuvoston jä
sen.

Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Maung
Ha on osallistunut suoraan valtion tehtäviä
koskevaan päätöksentekoon ja ollut siitä
vastuussa ja on näin ollen vastuussa de
mokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä
Myanmarissa/Burmassa.

Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Maung
Ha on suoraan vastuussa kyseisistä tukah
duttamistoimia koskevista päätöksistä ja va
kavista ihmisoikeusloukkauksista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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32.

Sai Long Hseng

Tunnistustiedot

Valtion
jäsen

hallintoneuvoston

Perusteet

Sai Long Hseng on valtion hallintoneuvos
ton jäsen.

Syntymäaika: 18.4.1947
Syntymäpaikka: Kengtung,
Myanmar/Burma
Kansalaisuus: Myanmar
Kansalaisuuden varmenta
miskortti: Katana (Naing)
0052495
Kansalaisrekisterikortin nu
mero:
13/ KATANA (N)-005249
Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Sai
Long Hseng on osallistunut suoraan valtion
tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja ol
lut siitä vastuussa ja on näin ollen vas
tuussa demokratian ja oikeusvaltion heiken
tämisestä Myanmarissa/Burmassa.
Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Sai
Long Hseng on suoraan vastuussa kysei
sistä tukahduttamistoimia koskevista pää
töksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauk
sista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

19.4.2021

02013R0401 — FI — 23.04.2022 — 013.001 — 44
▼M10
Nimi

33.

Saw Daniel

Tunnistustiedot

Valtion
jäsen

hallintoneuvoston

Perusteet

Saw Daniel on valtion hallintoneuvoston
jäsen.

Syntymäaika: 25.11.1957
Syntymäpaikka:
Loikaw
(Kayahin osavaltio), Myan
mar/Burma
Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Saw
Daniel on osallistunut suoraan valtion teh
täviä koskevaan päätöksentekoon ja ollut
siitä vastuussa ja on näin ollen vastuussa
demokratian ja oikeusvaltion heikentämi
sestä Myanmarissa/Burmassa.
Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Saw
Daniel on suoraan vastuussa kyseisistä tu
kahduttamistoimia koskevista päätöksistä ja
vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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34.

Tri Banyar Aung
Moe

Tunnistustiedot

Valtion
jäsen

hallintoneuvoston

Perusteet

Banyar Aung Moe on valtion hallintoneu
voston jäsen.

Kansalaisuus: Myanmar
Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Banyar
Aung Moe on osallistunut suoraan valtion
tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja ol
lut siitä vastuussa ja on näin ollen vas
tuussa demokratian ja oikeusvaltion heiken
tämisestä Myanmarissa/Burmassa.
Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi pää
töksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta,
myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhan
omaista kokoontumisvapautta. Valtion hal
lintoneuvoston määräysvallassa toimivat
asevoimat ja viranomaiset ovat syyllisty
neet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin
1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat sur
manneet siviili- ja aseettomia mielenosoit
tajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananva
pautta, myös rajoittamalla pääsyä interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mieli
valtaisesti oppositiojohtajia ja vallankaap
pauksen vastustajia. Lisäksi valtion hallin
toneuvosto on määrännyt tietyissä osissa
maata voimaan sotalain, joka antaa armei
jalle täyden toimivallan kyseisillä alueilla,
mukaan lukien hallinto-, lainkäyttö- ja lain
valvontatehtävät. Alueilla, joihin sovelle
taan sotalakia, asetetaan siviilihenkilöitä,
mukaan lukien toimittajia ja rauhanomaisia
mielenosoittajia, syytteeseen sotilastuomi
oistuimissa, millä heiltä viedään käytän
nössä oikeus oikeudenmukaiseen menette
lyyn, valitusoikeus mukaan lukien. Ase- ja
poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toi
met, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta, ovat lisääntyneet merkittävästi
alueilla, joilla on julistettu voimaan sot
alaki.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä Banyar
Aung Moe on suoraan vastuussa kyseisistä
tukahduttamistoimia koskevista päätöksistä
ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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35.

U Chit Naing

(alias: Sate Pyin
Nyar)

Syntymäaika:
1948

joulukuu

Syntymäpaikka: Kyee Nee
Village, Chauk Township,
Magway Region, Myan
mar/Burma

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Osoite: 150, Yadanar Street,
Yadanar Housing (near
Tine Yin Thar Village),
Tharkayta Township, Yan
gon, Myanmar

36.

Soe Htut

Syntymäaika: 29.3.1960

Syntymäpaikka: Mandalay,
Myanmar/Burma

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

U Chit Naing on liittohallituksen ministeri,
joka johtaa liittohallituksen ministeriötä
(MOUGO 2). Hän oli viestintäministeri
2. helmikuuta 2021–1. elokuuta 2021. Hä
net nimitti valtion hallintoneuvoston pu
heenjohtaja, jolle siirrettiin valtion lainsää
däntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta 2. hel
mikuuta 2021 alkaen. Viestintäministerinä
hän vastasi valtio-omisteisista tiedotusväli
neistä (sanomalehdet MWD, MRTV, My
anmar Alin, Kyemon ja Global New Light
of Myanmar sekä uutistoimistot Myanmar
News Agency (MNA) ja Myanmar Digital
News) ja oli siksi vastuussa virallisista uu
tislähetyksistä ja virallisten uutisten julkai
semisesta. Hänen kaudellaan viestintäminis
terinä sanomalehdet olivat täynnä armeijaa
kannattavia artikkeleita, ja hän on siis vas
tuussa juntan propagandasta ja disinformaa
tion levittämisestä valtio-omisteisten tiedo
tusvälineiden kautta, jotka eivät raportoi to
tuudenmukaisesti. Hän on suoraan vas
tuussa päätöksistä, jotka johtivat Myanma
rin tiedotusvälineisiin kohdistettuihin tu
kahduttamistoimiin. Tähän sisältyvät oh
jeistukset, joilla riippumattomia tiedotusvä
lineitä kiellettiin käyttämästä sanoja ”val
lankaappaus”, ”sotilashallinto” ja ”juntta”
ja joiden johdosta viiden paikallisen uutis
toimiston toiminta maassa on kielletty. Ot
taen huomioon hänen aiemman ja nykyisen
asemansa hallituksen jäsenenä hänen toi
mensa, politiikkansa ja toimintansa heiken
tävät demokratiaa ja oikeusvaltiota Myan
marissa/Burmassa.

19.4.2021

Kenraaliluutnantti Soe Htut on Myanmarin
asevoimien (Tatmadaw) jäsen. Hän on
myös jäsen valtion hallintoneuvostossa,
jota johtaa komentaja Min Aung Hlaing.

21.6.2021

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta 2021 ja siirtämällä valtion lainsää
däntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puo
lustusvoimien komentajalle ylikenraali Min
Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeen
pano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustet
tiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneu
vosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta
estettiin näin hoitamasta tehtäviään.
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Soe Htut nimitettiin sisäministeriksi 1. hel
mikuuta 2021. Soe Htut osallistui 31. tam
mikuuta 2022 kansallisen puolustus- ja tur
vallisuusneuvoston kokoukseen, jossa jat
kettiin hätätilaa 31. heinäkuuta 2022
saakka. Kyseisen päätöksen vuoksi ja
koska hän on valtion hallintoneuvoston jä
sen, hänen toimensa, politiikkansa ja toi
mintansa heikentävät demokratiaa ja oike
usvaltiota Myanmarissa/Burmassa.

Sisäministeri vastaa Myanmarin poliisivoi
mista, palo- ja pelastustoimesta ja vankein
hoitolaitoksesta. Sisäministeriön tehtäviin
kuuluvat valtion turvallisuus ja yleinen jär
jestys. Asemansa perusteella kenraaliluut
nantti Soe Htut on vastuussa vakavista ih
misoikeusloukkauksista, joihin Myanmarin
poliisi on syyllistynyt 1. helmikuuta 2021
tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jäl
keen, kuten siviilien ja aseettomien mielen
osoittajien surmaamisesta, yhdistymisva
pauden ja rauhanomaisen kokoontumisva
pauden loukkauksista, oppositiojohtajien ja
rauhanomaisten mielenosoittajien mielival
taisista pidätyksistä ja vangitsemisista sekä
sananvapauden loukkauksista.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraa
liluutnantti Soe Htut on lisäksi osallistunut
suoraan valtion tehtäviä koskevaan päätök
sentekoon ja ollut siitä vastuussa ja on näin
ollen vastuussa demokratian ja oikeusval
tion heikentämisestä Myanmarissa/Bur
massa. Hän on myös suoraan vastuussa val
tion hallintoneuvoston tukahduttamistoimia
koskevista päätöksistä, myös lainsäädän
nöstä, joka loukkaa ihmisoikeuksia ja ra
joittaa Myanmarin kansalaisten vapauksia,
sekä Myanmarin turvallisuusjoukkojen te
kemistä vakavista ihmisoikeusloukkauk
sista.
37.

Tun Tun Naung

Syntymäaika: 30.4.1963

(alias Tun Tun
Naing; alias Htun
Htun Naung)

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Tun Tun Naung on My
anmarin asevoimien (Tatmadaw) jäsen ja
aiemmin komentaja. Hän on raja-asioiden
ministeri ja kansallisen puolustus- ja turval
lisuusneuvoston jäsen. Tun Tun Naung oli
vuonna 2013 pohjoisen komentoalueen ko
mentaja, joka valvoi Burman asevoimien
konfliktia Kachinin itsenäisyysarmeijan
kanssa. Tässä konfliktissa Tun Tun Naun
gin komennossa olevat Myanmarin joukot
syyllistyivät vakaviin ihmisoikeusrikko
muksiin ja kansainvälisen humanitaarisen
oikeuden loukkauksiin. Tun Tun Naung
oli vuonna 2017 erikoisoperaatiotoimisto
1:n komentaja. Hänen alaisuudessaan jou
kot syyllistyivät Rakhinen osavaltiossa et
nisiin vähemmistöihin kohdistuneisiin jul
muuksiin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauk
siin rohingya-väestöön kohdistuneiden

21.6.2021
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”puhdistusoperaatioiden” aikana. Kyseiset
operaatiot alkoivat 25. elokuuta 2017, ja
ne käsittivät rohingya-väestön mielivaltaisia
teloituksia, fyysistä väkivaltaa, kidutusta,
seksuaalista väkivaltaa ja vangitsemisia.
Komentajana vuosina 2013 ja 2017 toimi
nut Tun Tun Naung on vastuussa vakavista
ihmisoikeusloukkauksista
Myanmarissa/
Burmassa.

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan ja siir
tämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpanoja tuomiovallan puolustusvoimien komenta
jalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Ky
seisten tapahtumien aikana Tun Tun Naung
hyväksyi
nimityksen
liittohallituksen
raja-asioiden ministeriksi 1. helmikuuta
2021 ja siten paikan kansallisessa
puolustus- ja turvallisuusneuvostossa. Tun
Tun Naung osallistui 31. tammikuuta
2022 kansallisen puolustus- ja turvallisuus
neuvoston kokoukseen, jossa jatkettiin hä
tätilaa 31. heinäkuuta 2022 saakka. Kysei
sen päätöksen vuoksi ja koska hän on liit
tohallituksen jäsen ja raja-asioiden minis
teri, Tun Tun Naung on vastuussa demok
ratiaa ja oikeusvaltiota heikentävistä toi
mista Myanmarissa sekä toimista, jotka uh
kaavat maan rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta.

38.

Win Shein

(alias
Shein)

U

Syntymäaika: 31.7.1957

Win

Syntymäpaikka: Mandalay,
Myanmar/Burma

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Passin numero: DM001478
(Myanmar/Burma), myön
netty 10. syyskuuta 2012,
voimassaolo päättyy 9. syys
kuuta 2022

Kansallinen henkilötunnus:
12DAGANA011336

Win Shein on liittohallituksen suunnitteluja valtiovarainministeri, jonka nimitti ko
mentaja Min Aung Hlaing 1. helmikuuta
2021. Myanmarin asevoimat (Tatmadaw)
kaappasivat vallan Myanmarissa komentaja
Min Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan ja siir
tämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpanoja tuomiovallan Min Aung Hlaingille.
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Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Hyväksymällä nimityksensä liittohallituk
sen suunnittelu- ja valtiovarainministeriksi
ja tärkeän asemansa vuoksi hallinnon talo
uspolitiikassa, Win Shein on vastuussa de
mokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä
Myanmarissa/Burmassa.

▼M12
39.

Khin Maung Yi
(alias Khin Maung
Yee; alias U Khin
Maung Yi)

Syntymäaika:
kuuta 1965;

15.

helmi

Syntymäpaikka:
Myanmar;

Rangoon,

Kansalaisuus:
Burma;

Myanmar/

Sukupuoli: mies

Eversti Khin Maung Yi on nykyinen
luonnonvara- ja ympäristönsuojeluministeri
(MONREC). Hän toimi tämän osaston val
tiosihteerinä demokraattisesti valitun halli
tuksen aikana.

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan ja siir
tämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpanoja tuomiovallan puolustusvoimien komenta
jalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Lain
säädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan
käyttäjäksi perustettiin 2. helmikuuta val
tion hallintoneuvosto, ja demokraattisesti
valittua hallitusta estettiin näin hoitamasta
tehtäviään.

Komentaja Min Aung Hlaingin johtama
valtion hallintoneuvosto nimitti eversti
Khin Maung Yin luonnonvara- ja ympäris
tönsuojeluministeriksi (MONREC) 2. helmi
kuuta 2021.
Myanmarin lainsäädännön mukaan MON
REC on yksin vastuussa Myanmarin luon
nonvarojen hyödyntämisestä, ja hänellä on
keskeinen rooli muun muassa jalokivien,
helmien ja muiden mineraalivarojen sekä
metsätalouden hyödyntämisessä ja kau
passa. MONREC valvoo Khin Maung Yin
johdolla Myanmar Pearl Enterprisea
(MPE), Myanmar Gems Enterprisea (MGE)
ja Myanmar Timber Enterprisea (MTE),
joilla on yksinoikeudet luonnonvarojen tuo
tannossa ja kaupassa toimivaltaansa kuu
luvilla aloilla.

Hyväksymällä nimityksensä luonnonvaraja ympäristönsuojeluministeriksi ja ase
mansa vuoksi Myanmarin luonnonvarojen
hyödyntämisessä Khin Maung Yi edistää
sotilashallinnon rahoittamista, ja on siten
vastuussa demokratian ja oikeusvaltion hei
kentämisestä Myanmarissa/Burmassa.
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40.

Tin Aung San

Tunnistustiedot

Perusteet

Syntymäaika: 16. lokakuuta
1960;

Amiraali Tin Aung San on Myanmarin me
rivoimien komentaja ja toimii liikenne- ja
viestintäministerinä. Hän on myös valtion
hallintoneuvoston jäsen.

Kansalaisuus:
Burma;

Myanmar/

Sukupuoli: mies;
Kansallinen henkilötunnus:
12/La Ma Na (N) 089 489

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Min Aung Hlaingin johtama valtion hallin
toneuvosto nimitti amiraali Tin Aung Sanin
liikenne- ja viestintäministeriksi 3. helmi
kuuta 2021.
Hallituksen ministerinä hän on vastuussa
viestinnästä ja verkoista ja tekee siten pää
töksiä ja toteuttaa politiikkoja, jotka mää
rittelevät tiedonsaannin vapauden verkossa.
Siitä lähtien, kun hän otti ministeriön joh
dettavakseen, internet on suljettu ja sen toi
mintaa on tarkoituksellisesti hidastettu use
aan otteeseen, ja palveluntarjoajia on mää
rätty estämään Facebookin, Twitterin ja
Instagramin käyttö verkossa. Hän on sen
vuoksi suoraan vastuussa lehdistönvapau
den ja verkossa tapahtuvan tiedonsaannin
rajoittamisesta ja heikentää siten demokra
tiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Bur
massa.
Koska Tin Aung San on valtion hallinto
neuvoston jäsen, hän on osallistunut suo
raan valtion tehtäviä koskevaan päätöksen
tekoon ja ollut siitä vastuussa ja on näin
ollen vastuussa demokratian ja oikeusval
tion heikentämisestä Myanmarissa/Bur
massa, myös lainsäädännöstä, joka loukkaa
ihmisoikeuksia ja rajoittaa Myanmarin kan
salaisten vapauksia, sekä Myanmarin tur
vallisuusjoukkojen tekemistä vakavista
ihmisoikeusloukkauksista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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41.

Thida Oo
alias Daw Thida
Oo

Tunnistustiedot

Kansalaisuus:
Burma;

Myanmar/

Sukupuoli: nainen

Perusteet

Thida Oo on toiminut Myanmarin liiton
valtakunnansyyttäjänä 2. helmikuuta 2021
lähtien, jolloin Myanmarin asevoimien
(Tatmadaw) komentaja Min Aung Hlaing
nimitti hänet. Hän on Myanmarin
investointikomission (MIC) jäsen.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.6.2021

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

Thida Oo on kuulunut hallitukseen, joka
muodostettiin ensimmäisenä päivänä val
lankaappauksen jälkeen, ja käyttää liittoval
tion valtakunnansyyttäjästä vuonna 2010
annetussa laissa myönnettyä valtaa jatkaak
seen poliittisista syistä käytyjä oikeuden
käyntejä ja niiden jälkeisiä mielivaltaisia
vangitsemisia ja toimii sotilashallinnon vää
rinkäytösten mahdollistajana. Hän osallis
tuu sen vuoksi demokratiaa ja oikeusval
tiota heikentäviin toimiin ja politiikkaan
Myanmarissa/Burmassa sekä Myanmarin/
Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta
uhkaaviin toimiin.

42.

Aung Lin Tun

Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

Myanmar/

Kenraalimajuri Aung Lin Tun on Myanma
rin asevoimien (Tatmadaw) jäsen ja toimii
varapuolustusministerinä.
Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.
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Komentaja Min Aung Hlaingin johtama
valtion hallintoneuvosto nimitti 11. touko
kuuta 2021 kenraalimajuri Aung Lin Tunin
varapuolustusministeriksi. Ennen ylennys
tään hän toimi asevoimien pääkomentajan
toimistossa ja osallistui kaikkiin valtion
hallintoneuvoston ja Tatmadawin tukahdut
tamistoimiin vallankaappauksen jälkeen.
Kenraalimajuri Aung Lin Tun osallistuu
varapuolustusministerinä demokratiaa ja oi
keusvaltiota heikentävään politiikkaan ja
toimintaan Myanmarissa/Burmassa sekä
maan rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uh
kaaviin toimiin. Koska kenraalimajuri
Aung Lin Tun on myös sotilashallinnon
jäsen, hän on suoraan vastuussa vakavista
ihmisoikeusloukkauksista, joihin turvalli
suusjoukot ovat syyllistyneet rauhanomaisia
mielenosoittajia vastaan.

43.

Zaw Min Tun

Syntymäpaikka: Yenancha
ung, Myanmar;
Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

Myanmar/

Prikaatikenraali Zaw Min Tun on valtion
hallintoneuvoston lehdistöryhmän johtaja
ja apulaisviestintäministeri. Hän oli Tatma
dawin True News Information -ryhmän en
tinen päällikkö.
Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa komentaja Min
Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta
2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pi
dettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä de
mokraattisesti valitun hallituksen vallasta.
Virkaatekevänä presidenttinä toimiva va
rapresidentti Myint Swe osallistui vallan
kaappaukseen julistamalla hätätilan 1. hel
mikuuta ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoi
mien komentajalle ylikenraali Min Aung
Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.
Komentaja Min Aung Hlaingin johtama
valtion hallintoneuvosto nimitti hänet 5. hel
mikuuta 2021 valtion hallintoneuvoston
lehdistöryhmän johtajaksi ja 7. helmikuuta
2021 apulaisviestintäministeriksi.
Valtion hallintoneuvoston tiedottajana pri
kaatikenraali Zaw Min Tun on toiminut pu
heenjohtajana kaikissa valtion hallintoneu
voston lehdistötilaisuuksissa, joiden tarkoi
tuksena on välittää valtion hallintoneuvos
ton propagandaa vallankaappauksesta ja
juntan senjälkeisistä toimista ja oikeuttaa
ne.
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Hallituksen apulaisviestintäministerinä hän
on suoraan vastuussa valtio-omisteisista tie
dotusvälineistä ja siten virallisista uutislähe
tyksistä ja virallisten uutisten julkaisemi
sesta. Sen jälkeen kun Chit Naing nimitet
tiin viestintäministeriksi ja Zaw Min Tung
hänen apulaisministerikseen, sanomalehdet
ovat olleet täynnä armeijaa kannattavia ar
tikkeleita. Sen vuoksi Zaw Min Tun on
vastuussa juntan propagandasta ja disinfor
maation levittämisestä valtio-omisteisten
tiedotusvälineiden kautta, jotka eivät rapor
toi totuudenmukaisesti. Hän on myös vas
tuussa päätöksistä, jotka johtivat Myanma
rin tiedotusvälineisiin kohdistettuihin tu
kahduttamistoimiin. Tähän sisältyvät oh
jeistukset, joilla riippumattomia tiedotusvä
lineitä kiellettiin käyttämästä ilmaisuja
”vallankaappaus”,
”sotilashallinto”
ja
”juntta” ja joiden johdosta paikallisten uu
tistoimistojen toiminta maassa on kielletty
ja koti- ja ulkomaisia toimittajia pidätetty.
Lausunnoissaan hän kannattaa julkisesti so
tilasvallankaappausta. Hän on näin ollen
vastuussa demokratian heikentämisestä My
anmarissa/Burmassa rajoittamalla lehdistön
vapautta ja tiedonsaantia verkossa ja ver
kon ulkopuolella.
Valtion hallintoneuvoston ja sotilasjuntan
hallituksen jäsen prikaatikenraali Zaw Min
Tun osallistuu demokratiaa ja oikeusval
tiota heikentäviin toimiin ja politiikkaan
Myanmarissa/Burmassa sekä Myanmarin/
Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta
uhkaaviin toimiin ja tukee niitä.

▼M14
44.

Aung Naing Oo

Kansalaisuus:
Burma;

Myanmar/

Syntymäaika: 13.10.1962;
Syntymäpaikka: Kyaukse,
Mandalay,
Myanmar/
Burma;
Sukupuoli: mies;
Osoite: L 103, Kenyeikthar
Lane 6, FMI city, Yangon,
Myanmar/Burma;
Passin nro: DM002656
Kansallinen henkilötunnus:
7/PaKhaNa (Naing) 13345

Aung Naing Oo on ollut investoinneista ja
ulkoisista taloussuhteista vastaava ministeri
2. helmikuuta 2021 lähtien. Hänet nimitti
komentaja Min Aung Hlaingin johtama val
tion hallintoneuvosto, jolle siirrettiin valtion
lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta
2. helmikuuta 2021 alkaen.
Hallituksen ministerinä hän on osa sotilas
hallintoa, joka riisti vallan sotilasvallan
kaappauksessa ja syrjäytti Myanmarin/Bur
man laillisesti valitut johtajat. Investoin
neista ja ulkoisista taloussuhteista vastaa
vana ministerinä hän on vastuussa yritystoi
minnan ja investointien edistämisestä My
anmarissa/Burmassa ja hän näin ollen edis
tää sotilashallinnon rahoitustarpeiden tur
vaamista. Hän on tukenut vallankaappausta
ja sotilashallintoa julkisesti lausunnoillaan
ja toimillaan, muun muassa toteamalla,
että kansainväliset tiedotusvälineet liioitteli
vat kriisiä sekä väittämällä, että kansalais
tottelemattomuusliike lähestyy loppuaan.
Lisäksi hän esti ulkomaisten televiestintä
yritysten
johtohenkilöitä
poistumasta
maasta ilman lupaa ja irtisanoi vastalauseita
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esittäviä virkamiehiä ministeriöstä helmi
kuussa 2021. Näin ollen hänen toimensa,
politiikkansa ja toimintansa heikentävät de
mokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/
Burmassa ja hän osallistuu Myanmarin/
Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta
uhkaaviin toimiin.

45.

Charlie Than

Kansalaisuus:
Burma;

Myanmar/

Syntymäaika: 1950;
Sukupuoli: mies;

46.

Thet Thet Khine

Charlie Than on ollut teollisuudesta vas
taava ministeri 22. toukokuuta 2021 läh
tien. Hänet nimitti komentaja Min Aung
Hlaingin johtama valtion hallintoneuvosto,
jolle siirrettiin valtion lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovalta 2. helmikuuta
2021 alkaen.

Osoite: Room No (23),
Building No (25), Palm Vil
lage Villa, Yankin Yanshin
Street, Yangon, Myanmar/
Burma

Hän on tukenut vallankaappausta ja sotilas
hallintoa julkisesti lausunnoillaan ja toimil
laan. Hallituksen ministerinä hän on osa
sotilashallintoa, joka riisti vallan sotilasval
lankaappauksessa ja syrjäytti Myanmarin/
Burman laillisesti valitut johtajat. Teolli
suudesta vastaavana ministerinä hän hallin
noi valtion omistamia tehtaita ja siten edis
tää sotilashallinnon rahoitustarpeiden tur
vaamista. Näin ollen hänen toimensa, poli
tiikkansa ja toimintansa heikentävät demok
ratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Bur
massa ja hän osallistuu Myanmarin/Burman
rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin
toimiin.

Kansalaisuus:
Burma;

Thet Thet Khine on ollut sosiaali-, avustusja jälleenasutusasioiden ministeri 4. helmi
kuuta 2021 lähtien. Hänet nimitti komen
taja Min Aung Hlaingin johtama valtion
hallintoneuvosto, jolle siirrettiin valtion
lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta
2. helmikuuta 2021 alkaen.

Myanmar/

Syntymäaika: 19.8.1967;
Syntymäpaikka:
Myanmar/Burma;

Mogok,

Sukupuoli: nainen;
Osoite:127A Dhamazadei
Road, Kamayut, Yangon,
Myanmar/Burma;
Passin numero: MB132403
(Myanmar/Burma), myön
netty 7.5.2015, voimassaolo
päättyy 6.5.2020;
Kansallinen henkilötunnus:
9MAKANAN034200

Hallituksen ministerinä hän on osa sotilas
hallintoa, joka riisti vallan sotilasvallan
kaappauksessa ja syrjäytti Myanmarin/Bur
man laillisesti valitut johtajat. Hän on tuke
nut vallankaappausta ja sotilashallintoa jul
kisesti lausunnoillaan ja toimillaan, muun
muassa toteamalla, että armeija toteutti val
lankaappauksen vastauksena vaalivilppiin.
Lisäksi hän kielsi sen, että armeija syyllis
tyi kansanmurhaan rohingya-väestöä vas
taan. Näin ollen hän osallistuu demokratiaa
ja oikeusvaltiota heikentäviin toimiin ja po
litiikkaan Myanmarissa/Burmassa sekä My
anmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta uhkaaviin toimiin ja tukee niitä.
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47.

Maung
Maung
Ohn
(alias
U
Maung
Maung
Ohn)

Tunnistustiedot

Kansalaisuus:
Burma;

Myanmar/

Sukupuoli: mies

Perusteet

Maung Maung Ohn on ollut viestintäminis
teri 1. elokuuta 2021 lähtien. Hänet nimitti
komentaja Min Aung Hlaingin johtama val
tion hallintoneuvosto, jolle siirrettiin valtion
lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta
2. helmikuuta 2021 alkaen. Hän oli aikai
semmin hotellialasta ja turismista vastaava
ministeri, mihin virkaan hänet nimitettiin
7. helmikuuta 2021.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.2.2022

Hallituksen ministerinä hän on osa sotilas
hallintoa, joka riisti vallan sotilasvallan
kaappauksessa ja syrjäytti Myanmarin/Bur
man laillisesti valitut johtajat. Viestintämi
nisterinä hän hallinnoi valtio-omisteisia tie
dotusvälineitä
(sanomalehdet
MWD,
MRTV, Myanmar Alin, Kyemon ja Global
New Light of Myanmar ja uutistoimistot
Myanmar News Agency (MNA) ja Myan
mar Digital News) ja näin ollen valvoo vi
rallisia uutislähetyksiä ja virallisten uutisten
julkaisemista. Hän on jatkanut ja tehostanut
edelleen sotilasvallankaappausta seuran
nutta tukahduttamispolitiikkaa, erityisesti
muuttamalla televisio- ja radiolähetyksiä
koskevaa lakia, asettamalla lisärajoituksia
sananvapaudelle ja lehdistön vapaudelle,
muun muassa rajoittamalla pääsyä interne
tiin, kriminalisoimalla journalismin ja van
gitsemalla toimittajia. Lisäksi hän ohjeisti
riippumattoman elimen, Myanmarin media
neuvoston jäseniä toteuttamaan hallituksen
tavoitteita.
Hänen toimensa, politiikkansa ja toimin
tansa näin ollen heikentävät demokratiaa
ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa ja
hän osallistuu Myanmarin/Burman rauhaa,
turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin toimiin.

48.

Shwe Kyein (alias
U Shwe Kyein)

Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

Myanmar/

Shwe Kyein on ollut valtion hallintoneu
voston jäsen 30. maaliskuuta 2021 lähtien.
Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappa
sivat vallan Myanmarissa/Burmassa ko
mentaja Min Aung Hlaingin johdolla 1. hel
mikuuta 2021 mitätöimällä 8. marraskuuta
2020 pidettyjen vaalien tulokset ja syökse
mällä demokraattisesti valitun hallituksen
vallasta. Virkaatekevänä presidenttinä toi
miva varapresidentti Myint Swe osallistui
vallankaappaukseen julistamalla hätätilan
1. helmikuuta ja siirtämällä valtion lainsää
däntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puo
lustusvoimien komentajalle ylikenraali Min
Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeen
pano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustet
tiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneu
vosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta
estettiin näin hoitamasta tehtäviään.
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Valtion hallintoneuvoston jäsenenä U Shwe
Kyein on osallistunut suoraan valtion teh
täviä koskevaan päätöksentekoon ja ollut
siitä vastuussa ja on näin ollen vastuussa
demokratian ja oikeusvaltion heikentämi
sestä Myanmarissa/Burmassa. Valtion hal
lintoneuvosto teki lisäksi päätöksiä, joilla
rajoitetaan sananvapautta, myös tiedonsaan
nin vapautta, ja rauhanomaista kokoontu
misvapautta.
Valtion hallintoneuvoston määräysvallassa
toimivat asevoimat ja viranomaiset ovat jat
kuvasti syyllistyneet vakaviin ihmisoikeus
loukkauksiin 1. helmikuuta 2021 lähtien;
ne ovat surmanneet siviili- ja aseettomia
mielenosoittajia, pakottaneet satojatuhansia
ihmisiä siirtymään kotiseudultaan, poltta
neet, kiduttaneet ja surmanneet siviilejä ja
estäneet yhtäläisen pääsyn humanitaarisen
avun piiriin. Valtion hallintoneuvoston
määräysvallassa toimivat asevoimat ja vi
ranomaiset ovat rajoittaneet kokoontumisja sananvapautta estämällä pääsyn interne
tiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla ja aset
tamalla syytteeseen mielivaltaisesti opposi
tiojohtajia ja vallankaappauksen vastustajia.
Lisäksi valtion hallintoneuvosto on määrän
nyt tietyissä osissa maata voimaan sotalain,
joka antaa armeijalle täyden toimivallan ky
seisillä alueilla, mukaan lukien hallinto-,
lainkäyttö- ja lainvalvontatehtävät. Alueilla,
joihin sovelletaan sotalakia, asetetaan sivii
lihenkilöitä, myös toimittajia ja rauhan
omaisia mielenosoittajia, syytteeseen soti
lastuomioistuimissa ja viedään heiltä oikeus
oikeudenmukaiseen menettelyyn, valitus
oikeus mukaan lukien. Ase- ja poliisivoi
mien toteuttamat väkivaltaiset toimet, jotka
uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja vakautta,
ovat lisääntyneet merkittävästi alueilla,
joilla on julistettu voimaan sotalaki.
Valtion hallintoneuvoston jäsenenä U Shwe
Kyein on suoraan vastuussa kyseisistä tu
kahduttamistoimia koskevista päätöksistä ja
vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

49.

Aung Moe Myint
(alias U Aung
Moe Myint)

Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

Myanmar/

Aung Moe Myint nimitettiin vaalilautakun
nan jäseneksi 23. helmikuuta 2021. Hyväk
symällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja
vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä,
Aung Moe Myint on ollut suoraan osalli
sena toimissa, jotka heikentävät demokra
tian ja oikeusvaltion toteutumista Myanma
rissa/Burmassa.

21.2.2022
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50.

Than Tun (alias U
Than Tun)

Tunnistustiedot

Kansalaisuus:
Burma;

Aung Lwin Oo
(alias U Aung
Lwin OO)

Kansalaisuus:
Burma;

Than Tun nimitettiin vaalilautakunnan jäse
neksi 2. helmikuuta 2021. Hyväksymällä
kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021
tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimai
ningeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toi
miessaan, kuten mitätöimällä marraskuun
2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaa
livilpistä sekä nostamalla samoja vaaleja
koskevat syytteet vaalivilpistä ja kohdista
malla sortotoimia vaalilautakunnan entisiä
jäseniä vastaan, Than Tun on ollut suoraan
osallisena toimissa, jotka heikentävät de
mokratian ja oikeusvaltion toteutumista
Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

Aung Lwin Oo nimitettiin vaalilautakunnan
jäseneksi 23. helmikuuta 2021. Hyväksy
mällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja
vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä ja
kohdistamalla sortotoimia vaalilautakunnan
entisiä jäseniä vastaan, Aung Lwin Oo on
ollut suoraan osallisena toimissa, jotka hei
kentävät demokratian ja oikeusvaltion to
teutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

Aung Saw Win nimitettiin vaalilautakun
nan jäseneksi 2. helmikuuta 2021. Hyväk
symällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä, nostamalla samoja vaa
leja koskevat syytteet vaalivilpistä ja koh
distamalla sortotoimia vaalilautakunnan en
tisiä jäseniä vastaan, Aung Saw Win on
ollut suoraan osallisena toimissa, jotka hei
kentävät demokratian ja oikeusvaltion to
teutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

Than Win nimitettiin vaalilautakunnan jäse
neksi 2. helmikuuta 2021. Hyväksymällä
kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021
tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimai
ningeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toi
miessaan, kuten mitätöimällä marraskuun
2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaa
livilpistä, nostamalla samoja vaaleja koske
vat syytteet vaalivilpistä 16:ta ihmistä vas
taan ja kohdistamalla sortotoimia vaalilau
takunnan entisiä jäseniä vastaan, Than Win
on ollut suoraan osallisena toimissa, jotka
heikentävät demokratian ja oikeusvaltion
toteutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Sukupuoli: mies

52.

Aung Saw Win
(alias U Aung
Saw Win)

Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

53.

Than Win

Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Myanmar/

Sukupoli: mies

51.

Perusteet
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54.

Tunnistustiedot

Saw Ba Hline
(alias U Saw Ba
Hline)

Kansalaisuus:
Burma;

Soe Oo
Soe OO)

(aliasU

Kansalaisuus:
Burma;

Saw Ba Hline nimitettiin vaalilautakunnan
jäseneksi 9. helmikuuta 2021. Hyväksy
mällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja
vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä ja
kohdistamalla sortotoimia vaalilautakunnan
entisiä jäseniä vastaan, Saw Ba Hline on
ollut suoraan osallisena toimissa, jotka hei
kentävät demokratian ja oikeusvaltion to
teutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

Soe Oo nimitettiin vaalilautakunnan jäse
neksi 9. helmikuuta 2021. Hyväksymällä
kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021
tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimai
ningeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toi
miessaan, kuten mitätöimällä marraskuun
2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaa
livilpistä sekä nostamalla samoja vaaleja
koskevat syytteet vaalivilpistä 16:ta ihmistä
vastaan ja kohdistamalla sortotoimia vaa
lilautakunnan entisiä jäseniä vastaan, Soe
Oo on ollut suoraan osallisena toimissa,
jotka heikentävät demokratian ja oikeusval
tion toteutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

Than Soe nimitettiin vaalilautakunnan jäse
neksi 26. helmikuuta 2021. Hyväksymällä
kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021
tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimai
ningeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toi
miessaan, kuten mitätöimällä marraskuun
2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaa
livilpistä sekä nostamalla samoja vaaleja
koskevat syytteet vaalivilpistä ja kohdista
malla sortotoimia vaalilautakunnan entisiä
jäseniä vastaan, Than Soe on ollut suoraan
osallisena toimissa, jotka heikentävät de
mokratian ja oikeusvaltion toteutumista
Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

Bran Shaung nimitettiin vaalilautakunnan
jäseneksi 26. helmikuuta 2021. Hyväksy
mällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja
vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä ja
kohdistamalla sortotoimia vaalilautakunnan
entisiä jäseniä vastaan, Bran Shaung on ol
lut suoraan osallisena toimissa, jotka hei
kentävät demokratian ja oikeusvaltion to
teutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Sukupuoli: mies

56.

Than Soe (alias U
Than Soe)

Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

57.

Bran Shaung (alias
U Bran Shaung)

Kansalaisuus:
Burma
Sukupuoli: mies

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Myanmar/

Sukupuoli: mies

55.

Perusteet
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58.

Myint Oo (alias U
Myint Oo)

Tunnistustiedot

Kansalaisuus:
Burma;

Khin Maung Oo
(alias U Khin
Maung Oo)

Kansalaisuus:
Burma;

Myint Oo nimitettiin vaalilautakunnan jäse
neksi 26. helmikuuta 2021. Hyväksymällä
kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021
tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimai
ningeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toi
miessaan, kuten mitätöimällä marraskuun
2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaa
livilpistä sekä nostamalla samoja vaaleja
koskevat syytteet vaalivilpistä ja kohdista
malla sortotoimia vaalilautakunnan entisiä
jäseniä vastaan, Myint Oo on ollut suoraan
osallisena toimissa, jotka heikentävät de
mokratian ja oikeusvaltion toteutumista
Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

Khin Maung Oo nimitettiin vaalilautakun
nan jäseneksi 26. helmikuuta 2021. Hyväk
symällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja
vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä ja
kohdistamalla sortotoimia vaalilautakunnan
entisiä jäseniä vastaan, Khin Maung Oo on
ollut suoraan osallisena toimissa, jotka hei
kentävät demokratian ja oikeusvaltion to
teutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

Nu Mya Zan nimitettiin vaalilautakunnan
jäseneksi 26. helmikuuta 2021. Hyväksy
mällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja
vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä ja
kohdistamalla sortotoimia vaalilautakunnan
entisiä jäseniä vastaan, Nu Mya Zan on
ollut suoraan osallisena toimissa, jotka hei
kentävät demokratian ja oikeusvaltion to
teutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myint Thein nimitettiin vaalilautakunnan
jäseneksi 26. helmikuuta 2021. Hyväksy
mällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja
vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä ja
kohdistamalla sortotoimia vaalilautakunnan
entisiä jäseniä vastaan, Myint Thein on ol
lut suoraan osallisena toimissa, jotka hei
kentävät demokratian ja oikeusvaltion to
teutumista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Sukupuoli: mies

60.

Nu Mya Zan (alias
Daw Nu Mya Zan)

Kansalaisuus:
Burma;

Sukupuoli: nainen

61.

Myint Thein (alias
U Myint Thein)

Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Myanmar/

Sukupuoli: mies

59.

Perusteet

Myanmar/
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62.

Ba Maung (alias
Dr Ba Maung)

Tunnistustiedot

Kansalaisuus:
Burma;

Tayza Kyaw (alias
U Tayza Kyaw)

Kansalaisuus:
Burma;

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Myanmar/

Ba Maung nimitettiin vaalilautakunnan jä
seneksi 26. helmikuuta 2021. Hyväksy
mällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta
2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jäl
kimainingeissa ja vaalilautakunnan jäse
nenä toimiessaan, kuten mitätöimällä mar
raskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todis
teita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja
vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä ja
kohdistamalla sortotoimia vaalilautakunnan
entisiä jäseniä vastaan, Ba Maung on ollut
suoraan osallisena toimissa, jotka heikentä
vät demokratian ja oikeusvaltion toteutu
mista Myanmarissa/Burmassa.

21.2.2022

Myanmar/

U Tayza Kyaw on Myanmarin asevoimien
(Tatmadaw) jäsen ja hänellä on monta
korkea-arvoista asemaa, mukaan lukien
pohjoisen komentoalueen komentaja ja eri
koisoperaatiotoimisto nro1:n (BSO 1) ko
mentaja.

21.2.2022

Sukupuoli: mies

63.

Perusteet

Sukupuoli: mies

Ennen 1. helmikuuta 2021 toteutettua val
lankaappausta U Tayza Kyaw valvoi Ka
chinin osavaltiossa toteutettuja sotilasope
raatioita, joille oli ominaista liiallinen voi
mankäyttö etnisiä vähemmistöryhmiä vas
taan ja mielivaltainen väkivalta, joka louk
kasi siviilien oikeuksia ja johti pakkosiirtoi
hin.
U Tayza Kyaw on helmikuusta 2021 läh
tien valvonut BSO 1:tä, joka on johtanut
useita laajoja sotilasoperaatioita läheisessä
yhteistyössä U Than Hlaingin kanssa, jonka
on todettu syyllistyneen liiallisen väkivallan
harjoittamiseen ja ihmisoikeusloukkauksiin.
BSO 1:n vastuulla olevien Sagaingin ja
Magwen alueilla suoritettujen ”puhdistuso
peraatioiden” valmistelu ja käynnistäminen
olivat osoitus erityisen kohtuuttomasta voi
mankäytöstä sekä sukupuoleen perustuvasta
väkivallasta. Hän on näin ollen vastuussa
vakavista ihmisoikeusloukkauksista Myan
marissa/Burmassa sekä osallistumisesta
Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta
ja vakautta uhkaavaan toimintaan.

64.

Ni Lin Aung

Kansalaisuus:
Burma;
Sukupuoli: mies

Myanmar/

Prikaatikenraali Ni Lin Aung on Myanma
rin asevoimien (Tatmadaw) itäisen komen
toalueen komentaja. Kayahin osavaltio kuu
luu itäisen komentoalueen toimivaltaan. Lä
hellä Moson kylää Phruson kunnassa Ka
rennin (Kayah) osavaltiossa 24. joulukuuta
2021 toteutetussa hyökkäyksessä surmattiin
vähintään 35 ihmistä, joiden joukossa oli
siviilejä, lapsia ja kaksi humanitaarisen
avun työntekijää Pelastakaa Lapset -järjes
töstä. Tatmadawin katsotaan olevan vas
tuussa hyökkäyksestä. Asemassaan itäisen
komentoalueen komentajana prikaatiken
raali Ni Lin Aung on suoraan Kayahin osa
valtiossa olevien joukkojen johdossa, myös

21.2.2022
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Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

niiden, jotka ovat vastuussa kyseisestä
joukkomurhasta. Prikaatikenraali Ni Lin
Aung on näin ollen vastuussa vakavista ih
misoikeusloukkauksista ja osallistumisesta
Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta
ja vakautta uhkaavaan toimintaan.
65.

Aung Zaw Aye

Kansalaisuus:
Burma;

Myanmar/

Kenraaliluutnantti Aung Zaw Aye on My
anmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoiso
peraatiotoimisto nro 2:n komentaja.

Sukupuoli: mies
Lähellä Moson kylää Phruson kunnassa
Karennin (Kayah) osavaltiossa 24. joulu
kuuta 2021 toteutetussa sotilaallisessa
hyökkäyksessä surmattiin vähintään 35 ih
mistä, joiden joukossa oli siviilejä, lapsia ja
kaksi humanitaarisen avun työntekijää Pe
lastakaa Lapset -järjestöstä. Tatmadawin
katsotaan olevan vastuussa hyökkäyksestä.
Asemassaan erikoisoperaatiotoimisto nro
2:n komentajana kenraaliluutnantti Aung
Zaw Aye johtaa itäistä komentoaluetta,
joka on suoraan Kayahin osavaltiossa toi
mivien sotilasjoukkojen johdossa, myös nii
den, jotka ovat vastuussa kyseisestä jouk
komurhasta. Kenraaliluutnantti Aung Zaw
Aye on näin ollen vastuussa vakavista ih
misoikeusloukkauksista ja osallistumisesta
Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta
ja vakautta uhkaavaan toimintaan.

21.2.2022
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1.

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Myanmar Econo
mic Holdings Pub
lic Company Ltd

Osoite: 51 Mahabandoola
road, 189/191 Botataung,
Yangon region, Myanmar
11 161

Myanmar Economic Holdings Public Com
pany Ltd (MEHL) on Myanmarin asevoi
mien (Tatmadaw) omistama ja hallinnoima
konglomeraatti, jolla on tytäryhtiöitä ja si
dosyrityksiä useilla talouden sektoreilla,
mukaan lukien pankki- ja vakuutustoiminta,
rakentaminen, kauppa, liikenne, kaivostoi
minta ja jalokivien etsintä, valmistusteolli
suus ja turismi. MEHL ja sen sidosyritykset
tuottavat Tatmadawille tuloja ja tukevat si
ten sen valmiuksia toteuttaa Myanmarissa/
Burmassa demokratiaa ja oikeusvaltiota
heikentäviä toimia ja vakavia ihmisoikeus
loukkauksia.

Yhteisötyyppi: julkinen osa
keyhtiö
Rekisteröintipaikka: Yan
gon, Myanmar/Burma
Rekisteröintipäivä:
27.4.1990

MEHL ja sen tytäryhtiöt lahjoittivat armei
jalle varoja vuonna 2017 Tatmadawin va
rainkeruutilaisuuksissa. MEHL siis tuki
Tatmadawia rahallisesti ja siten tuki sen
valmiuksia toteuttaa Rohingya-väestöön
kohdistuneita ”puhdistusoperaatioita” ja va
kavia
ihmisoikeusloukkauksia
vuonna
2017.

Rekisterinumero:
156387282
Päätoimipaikka: Myanmar/
Burma
Osakkaat: Johtokunta: Ken
raaliluutnantti Dwe Aung
Lin: johtaja (EU:n luette
loon merkitsemä); kenraa
liluutnantti Moe Myint
Tun: johtaja (EU:n luette
loon merkitsemä); Patron
group:
komentaja
Min
Aung Hlaing: puheenjohtaja
(EU:n luetteloon merkit
semä);
varakomentaja Soe Win:
varapuheenjohtaja
(EU:n
luetteloon merkitsemä)
Puhelinnumero: 01-290843
Verkkosivusto: http://www.
mehl.com.mm/

MEHLin johtokuntaan kuuluu yksinomaan
Tatmadawin ylempiä (palveluksessa olevia
tai eläköityneitä) upseereja. Kaksi johto
kunnan jäsentä (kenraaliluutnantti Aung
Lin Dwe ja kenraaliluutnantti Moe Myint
Tun) ovat myös jäseninä valtion hallinto
neuvostossa eli 1. helmikuuta toteutetun
vallankaappauksen jälkeen luodussa ad
hoc -elimessä, joka käytännössä hallitsee
Myanmaria tällä hetkellä, ja heidät on mer
kitty luetteloon Myanmarin/Burman tilan
teen johdosta määrättävistä rajoittavista toi
menpiteistä annetussa neuvoston päätöksen
2013/184/YUTP ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 401/2013 mukaisesti.
Komentaja Min Aung Hlaing toimii MEH
Lin Patron Group -ryhmän puheenjohtajana
ja varakomentaja Soe Win sen varapuheen
johtajana.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

19.4.2021
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Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Myanmar Econo
mic Corporation
Limited

Osoite: Corner of Ahlone
road & Kannar road, Ah
lone, Yangon, Myanmar

Myanmar Economic Corporation (MEC) on
Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) omis
tama ja hallinnoima konglomeraatti, jolla
on tytäryhtiöitä ja sidosyrityksiä useilla ta
louden sektoreilla, mukaan lukien pankkija vakuutustoiminta, rakentaminen, kauppa,
liikenne, kaivostoiminta ja jalokivien et
sintä, valmistusteollisuus ja turismi. MEC
ja sen sidosyritykset tuottavat Tatmadawille
tuloja ja tukevat siten sen valmiuksia tote
uttaa Myanmarissa/aBurmassa demokratiaa
ja oikeusvaltiota heikentäviä toimia ja va
kavia ihmisoikeusloukkauksia.

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö
Rekisteröintipaikka: Yan
gon, Myanmar/Burma
Rekisteröintipäivä: Perus
tettu vuonna 1997 valtion
omisteisena yrityksenä, re
kisteröity yksityisyrityksenä
9. tammikuuta 2019
Rekisteröintinumero:
105444192

MECin johtokuntaan kuuluu yksinomaan
Tatmadawin ylempiä (palveluksessa olevia
tai eläköityneitä) upseereja.

Toimipaikka:
Burma

MEC ja sen tytäryhtiöt lahjoittivat armei
jalle varoja vuonna 2017 Tatmadawin va
rainkeruutilaisuuksissa. MEC siis tuki Tat
madawia rahallisesti ja siten tuki sen val
miuksia toteuttaa Rohingya-väestöön koh
distuneita ”puhdistusoperaatioita” ja vaka
via ihmisoikeusloukkauksia vuonna 2017.

Myanmar/

Puhelinnumero:
8221369

01-

Sähköpostiosoite:
cadm.hq@gmail.com

me

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

19.4.2021
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3.

Myanma
Gems
Enterprise
(alias
Myanmar
Gems
Enterprise)

Osoite: NO.70-072, Yarza,
Thingaha Road, Thapyay
gone
Ward,
Zabuthiri
Township, Naypyitaw, My
anmar;
Yhteisötyyppi:
omistama yritys;

valtion

Rekisteröintipaikka: Myan
mar;
Verkkosivusto: http://www.
mehl.com.mm/

Myanmar Gems Enterprise (MGE) on My
anmarin asevoimien (Tatmadaw) määräys
vallassa oleva valtio-omisteinen yritys,
joka vastaa sääntöjen ja määräysten laatimi
sesta sekä paikallisten yksityisyrittäjien val
vonnasta ja heille myönnettävistä luvista,
järjestää messuja ja erikoismyyntiä tarkoi
tuksena myydä jade- ja jalokiviä voittoa
tuottaen. MGE toimii luonnonvara- ja
ympäristönsuojeluministeriön (MONREC),
jonka ministerin valtion hallintoneuvosto
on nimittänyt, ohjeiden mukaisesti.

Myanmarin asevoimilla (Tatmadaw) on pit
kään ollut jade- ja jalokiviin liittyviä mer
kittäviä intressejä, erityisesti koska MGE:n
johto koostuu lähes kokonaan entisistä soti
lasvirkamiehistä ja koska sen toiminnasta
vastaa kaksi sotilaskonglomeraattia (Myan
mar Economic Holdings Limited (MEHL)
ja Myanmar Economic Corporation
Limited (MEC)). Helmikuun 1. päivänä
2021 tapahtunut vallankaappaus palautti
MGE:n jälleen armeijan valvontaan, minkä
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ansiosta Tatmadaw voi merkittävästi valvoa
jalokivialaa. MGE tuottaa tuloja Myanma
rin valtion eri yksiköille ja edellä kuvattu
jen eri toimintojen ansiosta Tatmadaw voi
hyötyä suoraan tai välillisesti alan tuotta
mista tuloista ja edistää siten asevoimien
valmiuksia toteuttaa demokratiaa ja oikeus
valtiota heikentäviä toimia sekä vakavia ih
misoikeusloukkauksia
Myanmarissa/Bur
massa.

4.

Myanma Timber
Enterprise
(alias
Myanmar
Timber Enterprise)

Osoite:
Päätoimipaikka: Gyogone
Forest Compound, Bayint
Naung Road, Insein Towns
hip, Yangin, Myanmar;
Sivutoimipiste: No 72/74
Shawe
Dagon
Pagoda
Road, Dagon Township,
Yangon, Myanmar;
Yhteisötyyppi:
omistama yritys;

valtion

Rekisteröintipaikka: Myan
mar;
Puhelinnumero:
01-3528789
Verkkosivusto: http://www.
mte.com.mm/index.php/en

5.

Forest
Products
Joint Venture Cor
poration Limited

Osoite:
422/426(Rm 2), 2nd Flr,
Strand Rd., Corner of Bot
ahtaung Pagoda St., FJVC
Center, Ward (4), BTHG;
Yhteisötyyppi: yhteisyritys;
Rekisteröintipaikka: Myan
mar;
Puhelinnumero:
01-9010742; 01-9010744;
09-443250050
Sähköposti:
fjv.md@gmail.com

Myanma Timber Enterprise (MTE) on
valtio-omisteinen yritys, joka toimii
luonnonvara- ja ympäristönsuojeluministe
riön (MONREC) alaisuudessa. MTE:llä on
yksinoikeudet puutavaran tuotantoon ja
vientiin Myanmarissa/Burmassa.

21.6.2021

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw), joita
johti komentaja Min Aung Hlaing, riistivät
1. helmikuuta 2021 vallan lailliselta sivii
lihallinnolta vallankaappauksessa ja perusti
vat valtion hallintoneuvoston käyttämään
valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuo
miovaltaa. Sotilashallinto nimitti 2. helmi
kuuta 2021 uuden hallituksen, johon kuului
uusi luonnonvara- ja ympäristönsuojelumi
nisteri (MONREC). Sotilashallinto sai val
tion hallintoneuvoston ja uuden hallituksen
avulla määräysvallan valtio-omisteisiin yri
tyksiin, muun muassa MTE:hen, ja pystyy
hyötymään niistä. Sen vuoksi Myanma
Timber Enterprise ja sen tytäryhtiöt ovat
Tatmadawin määräysvallassa ja tuottavat
sille tuloja, mikä parantaa asevoimien val
miuksia toteuttaa demokratiaa ja oikeusval
tiota heikentäviä toimia.

Forest Products Joint Venture Corporation
Limited (FPJVC) toimii Myanmarin puu
tavarateollisuudessa ja jalostaa tiikkiä ja
kovaa puuta. Vaikka FPJVC on julkinen
yhtiö, se on valtion määräysvallassa; valtio
(i) omistaa enemmistön FPJVC:n osak
keista luonnonvara- ja ympäristönsuojelu
ministeriön (MONREC) (10 prosenttia) ja
valtio-omisteisen
Myanma
Timber
Enterprisen (MTE) (45 prosenttia) avulla,
ja ii) sillä on oikeus nimittää enemmistö
FPJVC:n
hallintoneuvoston
jäsenistä
(kolme MONRECin ja MTE:n nimittämää
jäsentä yhdestätoista).
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Myanmarin asevoimat (Tatmadaw), joita
johti komentaja Min Aung Hlaing, riistivät
1. helmikuuta 2021 vallan lailliselta sivii
lihallinnolta vallankaappauksessa ja perusti
vat valtion hallintoneuvoston käyttämään
valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuo
miovaltaa. Sotilashallinto nimitti 2. helmi
kuuta 2021 uuden hallituksen, johon kuului
uusi luonnonvara- ja ympäristönsuojelumi
nisteri (MONREC). Sotilashallinto sai val
tion hallintoneuvoston ja uuden hallituksen
avulla määräysvallan valtio-omisteisiin yri
tyksiin, myös FPJVC:hen. FPJVC on siten
Tatmadawin määräysvallassa ja tuottaa sille
tuloja, mikä parantaa asevoimien valmiuk
sia toteuttaa demokratiaa ja oikeusvaltiota
heikentäviä toimia.

6.

Myanmar War Ve
terans Organiza
tion

Osoite: Thukhuma Road,
Datkhina Thiri Tsp, Nay
pyitaw Division, Myanmar;
Yhteisötyyppi:
valtiosta
riippumaton järjestö;
Rekisteröintipaikka:
gon, Myanmar;

Yan

Rekisteröintipäivä: 1973;
Puhelinnumero:
30485

(067)

Verkkosivusto:
https://
www.mwvo.org/Home/
About

Myanmarin War Veterans Organization
(MWVO) on valtiosta riippumaton järjestö,
joka pyrkii tukemaan Myanmarin asevoi
mien (Tatmadaw) entisiä jäseniä. Se on tär
kein järjestö, joka punnitsee maan asevoi
miin liittyviä sosiaalisia ja taloudellisia ky
symyksiä.
Myanmarin asevoimat (Tatmadaw), joita
johti komentaja Min Aung Hlaing, riistivät
1. helmikuuta 2021 vallan lailliselta sivii
lihallinnolta vallankaappauksessa ja perusti
vat valtion hallintoneuvoston käyttämään
valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuo
miovaltaa. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. hel
mikuuta valtion hallintoneuvosto, ja de
mokraattisesti valittua hallitusta estettiin
näin hoitamasta tehtäviään.

MWVO:n toimeksiannon mukaan valtiosta
riippumaton järjestö toimii Tatmadawin re
servijoukkoina ja osallistuu kansallisen
puolustus- ja turvallisuuspolitiikan laatimi
seen. Lisäksi MWVO järjestää hallitusta tu
kevia mielenosoituksia ja toimii kansanmi
liisinä ja tukee näin Tatmadawia demokra
tiaa ja oikeusvaltiota heikentävien toimien
toteuttamisessa
Myanmarissa/Burmassa.
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MWVO:n keskeiseen johtoryhmään (Patron
group) kuuluvat Tatmadawin korkea-arvoi
set henkilöt, kuten komentaja Min Aung
Hlaing ja varakomentaja Soe Win.
MWVO:n jäsenet kuuluvat sotilasjohtoisten
konglomeraattien, Myanmar Economic
Holdings Limitedin (MEHL) ja Myanmar
Economic Corporation Limitedin (MEC)
hallintorakenteeseen. MWVO on siten lä
hellä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka on lue
teltu neuvoston päätöksessä 2013/184/
YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU)
N:o 401/2013.

▼M14

7.

Htoo Group
Companies

of

Osoite: 5 Pyay Roas,
Hlaing Township, Yangon,
Myanmar/Burma;
Yhteisötyyppi:
tiö;

holdingyh

Rekisteröintipaikka: Myan
mar/Burma;
Puhelinnumero:
+95 1 500344 /
+95 1 500355;
Verkkosivusto: https://htoo.
com/

8.

International
Group of Entrepre
neurs (IGE) Com
pany Limited

Osoite: No. 36-G, 37-F,
level-20, Office Tower (2),
Time City, Corner of Kyun
taw Street and Hanthar
waddy Road, (7), Quarter,
Kamayut Township, Yan
gon,
Myanmar/Burma
110401;
Yhteisötyyppi: yksityinen
yritys;
Rekisteröintipaikka: Myan
mar/Burma;
Puhelinnumero:
+95775111112;
Verkkosivusto:
www.ige.
com.mm

Htoo Group of Companies on yksityinen
monialayritys, jonka perustajalla ja puheen
johtajalla U Tay Zalla on tiiviit yhteydet
Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) ylim
pään johtoon. Yrityksen toimialaan kuuluu
kauppa, pankki- ja kaivostoiminta, turismi
ja ilmailu.

21.2.2022

Htoo Group of Companies tarjosi Tatmada
wille taloudellista tukea vuonna 2017 liit
tyen Rakhinen ”puhdistusoperaatioihin” ja
näin ollen osallistui rohingya-väestöön koh
distuneisiin vakaviin ihmisoikeusloukkauk
siin vuonna 2017. Lisäksi Htoo Group of
Companies on toiminut välittäjänä sellaisen
sotilaskaluston tarjoamisessa, jota käytettiin
1. helmikuuta toteutettua vallankaappausta
protestoivia siviilejä vastaan eri puolilla
maata ja erityisesti alueilla, joilla on etnisiä
vähemmistöjä. Edistämällä asevoimien val
miuksia toteuttaa demokratiaa ja oikeusval
tiota heikentäviä toimia Myanmarissa/Bur
massa Htoo Group of Companies antoi tu
kea Tatmadawille sekä osallistui Myanma
rin/Burman rauhaa, turvallisuutta tai va
kautta uhkaaviin toimiin.

International Group of Entrepreneurs (IGE)
Company Limited on yksityinen moniala
yritys, jonka perustajalla ja puheenjohtajalla
U Nay Aungilla on tiiviit yhteydet Myan
marin asevoimien (Tatmadaw) ylimpään
johtoon. IGE toimii keskeisten infrastruk
tuurien aloilla, kuten televiestintä ja ener
gia, sekä maatalous- ja majoitus- ja ravitse
misaloilla.
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IGE tarjosi Tatmadawille taloudellista tukea
vuonna 2017 liittyen Rakhinen ”puhdistu
soperaatioihin” ja näin ollen osallistui
rohingya-väestöön kohdistuneisiin vakaviin
ihmisoikeusloukkauksiin vuonna 2017. IGE
on myös tarjonnut Tatmadawille epäsuoraa
taloudellista tukea osallistumalla taloudelli
sesti useisiin hankkeisiin ja yrityksiin, jotka
ovat yhteydessä Tatmadawiin ja sen moni
alayrityksiin. Näin ollen se tukee Tatmada
wia ja hyötyy niistä.

9.

No. 1 Mining En
terprise (ME1)

Osoite: Bu Tar Street, Fo
rest Street, Corner of Yone
Gyi Quarter, Monywa, Sa
gaing Region, Myanmar/
Burma;
Yhteisötyyppi:
omistama yritys;

valtion

Rekisteröintipaikka: Myan
mar/Burma;
Puhelinnumero:
21168

09

-071-

No. 1 Mining Enterprise (ME 1) on valtion
omistama yritys, joka toimii luonnonvaraja
ympäristönsuojeluministeriön (MONREC)
alaisuudessa; se toimii myös sääntelyviran
omaisena muiden kuin rautametallien tuo
tannon ja markkinoinnin alalla. Näin ollen
kyseinen valtion omistama yritys vastaa lu
pien myöntämisestä ja se kerää osan ve
rosta, jota kannetaan liikevoitoista, joita
joko ”tuotannon jakamissopimuksissa” tai
yhteisyrityksinä ME 1 -yrityksen kanssa
toimivat yksityiset yritykset tekevät.
Myanmarin asevoimat (Tatmadaw), joita
johti komentaja Min Aung Hlaing, riistivät
1. helmikuuta 2021 vallan lailliselta sivii
lihallinnolta vallankaappauksessa ja perusti
vat valtion hallintoneuvoston käyttämään
valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuo
miovaltaa. Sotilashallinto nimitti 2. helmi
kuuta 2021 uuden hallituksen, johon kuului
uusi luonnonvara- ja ympäristönsuojelumi
nisteri (MONREC). Sotilashallinto sai val
tion hallintoneuvoston ja uuden hallituksen
avulla määräysvallan valtio-omisteisiin yri
tyksiin, muun muassa No. 1 Mining En
terprise -yritykseen, ja pystyy hyötymään
niistä. No. 1 Mining Enterprise -yritys on
näin ollen Tatmadawin määräysvallassa ja
tuottaa sille tuloja, mikä parantaa niiden
valmiuksia toteuttaa demokratiaa ja oikeus
valtiota heikentäviä toimia.
Lisäksi No. 1 Mining Enterprise -yritys on
osallistunut useisiin hankkeisiin ja/tai val
vonut useita hankkeita, jotka liittyvät Tat
madawin siviiliväestöihin kohdistamaan vä
kivaltaan ja heidän perusoikeuksiensa rik
komiseen, mukaan lukien maan takavari
koiminen ja pakkosiirrot. No. 1 Mining En
terprise -yritys on näin ollen vastuussa My
anmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja
vakautta uhkaavan toiminnan tukemisesta.
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Myanma Oil and
Gas Enterprise

Osoite: Ministry of Electri
city and Energy, Building
No.(6), Nay Pyi Taw, My
anmar/Burma;

Valtion omistama Myanma Oil and Gas
Enterprise -yritys (MOGE) on öljy- ja kaa
sualan toimija, palveluntarjoaja ja sääntely
viranomainen. Se valvoo öljyn ja kaasun
etsintää ja tuotantoa, kotimaista kaasunsiir
toa ja öljytuotteiden jakelua. Kyseinen val
tion omistama yritys vastaa lupien myöntä
misestä ja se kerää osan verosta, jota kan
netaan liikevoitoista, joita joko ”tuotannon
jakamissopimuksissa” tai yhteisyrityksinä
MOGE-yrityksen kanssa toimivat yksityiset
yritykset tekevät.

Yhteisötyyppi:
omistama yritys;

valtion

Rekisteröintipaikka: Myan
mar/Burma;
Puhelinnumero:
411 055;

+95-67-3

Verkkosivusto: http://www.
moee.gov.mm/en/ignite/
page/40

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw), joita
johti komentaja Min Aung Hlaing, riistivät
1. helmikuuta 2021 vallan lailliselta sivii
lihallinnolta vallankaappauksessa ja perusti
vat valtion hallintoneuvoston käyttämään
valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuo
miovaltaa. Valtion hallintoneuvosto nimitti
2. helmikuuta 2021 uudet ministerit, muun
muassa sähkö- ja energiaministerin. Myan
marin sähkö- ja energiaministeriö (MEE)
valvoo MOGEa. Sotilashallinto sai valtion
hallintoneuvoston ja uuden hallituksen
avulla määräysvallan valtio-omisteisiin yri
tyksiin, muun muassa MOGEen, ja pystyy
hyötymään niistä.
MOGE on siten Tatmadawin määräysval
lassa ja tuottaa sille tuloja, mikä parantaa
asevoimien valmiuksia toteuttaa demokra
tiaa ja oikeusvaltiota heikentäviä toimia
Myanmarissa/Burmassa.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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