
DECYZJA RADY 2011/423/WPZiB 

z dnia 18 lipca 2011 r. 

dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i Sudanowi 
Południowemu i uchylająca wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 30 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2005/411/WPZiB ( 1 ) dotyczące środków ograni
czających skierowanych przeciwko Sudanowi. We 
wspólnym stanowisku 2005/411/WPZiB połączono 
w jednym akcie prawnym środki nałożone na mocy 
wspólnego stanowiska 2004/31/WPZiB ( 2 ) oraz środki, 
które miały zostać nałożone zgodnie z rezolucją 
nr 1591 (2005) Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ nr 1591 
(2005)”). 

(2) Należy dostosować zakres stosowania środków ograni
czających nałożonych na mocy wspólnego stanowiska 
2005/411/WPZiB, a wspomniane wspólne stanowisko 
należy zastąpić. 

(3) Procedura wprowadzania zmian do załącznika do niniej
szej decyzji Rady powinna zawierać wymóg przekazania 
wskazanym osobom i podmiotom sformułowanego 
przez Komitet Sankcji, ustanowiony na mocy rezolucji 
RB ONZ nr 1591 (2005), uzasadnienia umieszczenia 
ich w wykazie, tak aby dać tym osobom i podmiotom 
możliwość przedstawienia uwag. W przypadku gdy 
zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne 
nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej 
decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinfor
mować daną osobę lub podmiot. 

(4) Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest 
zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza 
z prawem do skutecznego środka prawnego i do rzetel
nego procesu sądowego, prawem własności i prawem do 
ochrony danych osobowych. Niniejsza decyzja powinna 
być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami. 

(5) Niniejsza decyzja jest także w pełni zgodna ze zobowią
zaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty 
Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym 
charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

(6) Unijne środki wykonawcze zawarte są w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 131/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. 
dotyczącym niektórych środków ograniczających 
w odniesieniu do Sudanu ( 3 ) i w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakłada
jącym pewne szczególne środki ograniczające skierowane 
przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces 
pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe 
w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie ( 4 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1591 (2005) środki ograniczające 
określone w art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji nakłada 
się na osoby wskazane przez Komitet Sankcji ustanowiony na 
mocy ust. 3 rezolucji RB ONZ nr 1591 (2005) („Komitet 
Sankcji”), które stanowią przeszkodę dla procesu pokojowego, 
stanowią zagrożenie dla stabilności w Darfurze i w regionie, 
naruszają międzynarodowe prawo humanitarne lub prawa czło
wieka lub dopuszczają się innych okrucieństw, łamią embargo 
na broń i/lub są odpowiedzialne za ataki z wojskowych statków 
powietrznych w regionie i nad regionem Darfuru. 

Wykaz osób, których to dotyczy, znajduje się w załączniku do 
niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do 
uniemożliwienia wjazdu na ich terytoria lub tranzytu przez te 
terytoria osób, o których mowa w art. 1. 

2. Ustęp 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do 
odmowy wjazdu własnym obywatelom na swoje terytorium. 

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadkach, gdy Komitet 
Sankcji stwierdzi, że podróż jest uzasadniona względami huma
nitarnymi, włączając w to obowiązki o charakterze religijnym, 
lub w przypadkach, gdy Komitet Sankcji dojdzie do wniosku, że 
wyłączenie wsparłoby cele określone w rezolucjach Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczą
cych budowania pokoju i stabilizacji w Sudanie i w regionie. 

4. W przypadkach gdy zgodnie z ust. 3 państwo członkow
skie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub na tranzyt przez 
to terytorium osób wskazanych przez Komitet Sankcji, zezwo
lenie ograniczone jest do celu, w jakim zostało udzielone, oraz 
do osób, których dotyczy.
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Artykuł 3 

1. Zamraża się wszystkie fundusze, inne aktywa finansowe 
i zasoby gospodarcze, które stanowią własność lub są kontro
lowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, o których 
mowa w art. 1, lub będące w posiadaniu podmiotów należących 
do tych osób lub do jakichkolwiek osób działających w ich 
imieniu lub pod ich kierownictwem, lub do podmiotów kontro
lowanych bezpośrednio lub pośrednio przez te osoby lub przez 
jakiekolwiek osoby działające w ich imieniu lub pod ich kierow
nictwem. 

2. Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio funduszy, 
aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych tym 
osobom lub podmiotom ani też na rzecz tych osób lub 
podmiotów. 

3. Wyjątki od tego zakazu mogą dotyczyć funduszy, innych 
aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, które są: 

a) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym 
płatności za środki żywnościowe, czynszu lub kredytu hipo
tecznego, płatności za lekarstwa i leczenie, podatków, 
składek ubezpieczeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej; 

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów 
honorariów oraz zwrotów wydatków poniesionych 
w związku ze świadczeniem usług prawniczych; 

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za 
usługi związane z rutynowym przechowywaniem lub utrzy
maniem zamrożonych funduszy, innych aktywów finanso
wych i zasobów gospodarczych zgodnie z przepisami krajo
wymi, 

po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane 
państwo członkowskie o zamiarze udzielenia, 
w stosownych przypadkach, zezwolenia na dostęp do tych 
funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospo
darczych oraz w przypadku braku, w terminie dwóch dni 
roboczych od takiego powiadomienia, odmownej decyzji 
Komitetu Sankcji; 

d) konieczne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, po 
powiadomieniu przez zainteresowane państwo członkowskie 
Komitetu Sankcji i po uzyskaniu jego zgody; 

e) przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub 
arbitrażowego lub orzeczenia, w którym to przypadku 
fundusze, inne środki finansowe i zasoby gospodarcze, po 
powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane 
państwo członkowskie, mogą być wykorzystane do zaspo
kojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub do 
wykonania orzeczenia, pod warunkiem że zastaw ten został 
ustanowiony lub orzeczenie zostało wydane przed datą 
przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 1591 (2005) i zastaw ten 
nie został ustanowiony ani orzeczenie nie zostało wydane 
na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa 
w niniejszym artykule. 

4. Ustępu 2 nie stosuje się do kwot dodatkowych na zamro 
żonych rachunkach: 

a) odsetek lub innych dochodów należnych na tych rachun
kach; lub 

b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobo
wiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, 
w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom ogranicza
jącym, 

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody 
i płatności nadal podlegają ust. 1. 

Artykuł 4 

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub eksport do Sudanu 
lub do Sudanu Południowego uzbrojenia oraz wszelkiego 
rodzaju sprzętu pokrewnego, łącznie z bronią i amunicją, pojaz
dami wojskowymi i wyposażeniem, wyposażeniem paramili
tarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, 
przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw 
członkowskich, lub używając samolotów lub statków ich 
bander, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą 
z terytoriów państw członkowskich czy też nie. 

2. Zabrania się również: 

a) dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy tech
nicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych 
z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, lub związanych 
z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i używaniem takich 
przedmiotów, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, 
podmiotowi lub organowi w Sudanie lub w Sudanie Połu
dniowym lub w celu wykorzystania w Sudanie lub 
w Sudanie Południowym; 

b) zapewniania finansowania lub udzielania pomocy finan
sowej, bezpośrednio lub pośrednio, w związku 
z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, w tym 
w szczególności przyznawania dotacji, pożyczek 
i ubezpieczeń kredytów eksportowych, w odniesieniu do 
jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub 
eksportu takich przedmiotów, lub w odniesieniu do świad
czenia związanej z tym pomocy technicznej, usług pośred
nictwa lub innych usług jakiejkolwiek osobie fizycznej lub 
prawnej, podmiotowi lub organowi w Sudanie lub 
w Sudanie Południowym lub w celu wykorzystania 
w Sudanie lub w Sudanie Południowym; 

c) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których 
celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których 
mowa w lit. a) lub b). 

Artykuł 5 

1. Artykułu 4 nie stosuje się do: 

a) sprzedaży, dostawy, przekazania lub eksportu nieśmiercio
nośnego wyposażenia wojskowego przeznaczonego 
wyłącznie do celów humanitarnych, nadzorowania przestrze
gania praw człowieka lub do celów ochronnych, lub na 
rzecz programów Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ), Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej dotyczących 
budowy instytucji, lub sprzętu przeznaczonego do operacji 
zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Euro
pejską, ONZ i Unię Afrykańską; 

b) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu pojazdów 
niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone 
w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami 
balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do wyko
rzystania do celów ochronnych przez personel Unii Europej
skiej i jej państw członkowskich w Sudanie lub w Sudanie 
Południowym; 

c) dostarczania pomocy technicznej, usług pośrednictwa 
i innych usług związanych z takim sprzętem lub takimi 
programami i operacjami;
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d) finansowania ani dostarczania pomocy finansowej 
w związku z takim sprzętem lub takimi programami 
i operacjami; 

e) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu wyposa 
żenia i sprzętu przeznaczonego do użycia w ramach operacji 
rozminowywania; 

f) dostarczania pomocy technicznej, usług pośrednictwa 
i innych usług i pomocy finansowej oraz sprzedaży, dostaw, 
przekazywania lub eksportu jako wsparcia dla realizacji cało 
ściowego porozumienia pokojowego; 

g) sprzedaży, dostaw, przekazywania lub eksportu nieśmiercio
nośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie do 
celów wspierania procesu reformy sektora bezpieczeństwa 
w Sudanie Południowym, jak również finansowania ani 
dostarczania pomocy finansowej lub technicznej 
w związku z takim sprzętem, 

pod warunkiem że takie dostawy zostały uprzednio zatwier
dzone przez właściwy organ danego państwa członkowskiego. 

2. Artykułu 4 nie stosuje się ponadto do odzieży ochronnej, 
w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, 
czasowo wywożonej do Sudanu lub do Sudanu Południowego 
przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, personel 
Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, przedstawicieli 
mediów, pracowników organizacji humanitarnych i organizacji 
działających na rzecz rozwoju oraz personel pomocniczy, 
wyłącznie do ich osobistego użytku. 

3. Państwa członkowskie analizują indywidualnie każdy 
przypadek dostaw objętych niniejszym artykułem, uwzględ
niając przy tym w pełni kryteria określone we wspólnym stano
wisku 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określającym 
wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych 
i sprzętu wojskowego ( 1 ). Państwa członkowskie wymagają 
odpowiednich zabezpieczeń przeciwko nadużyciu zezwoleń 
przyznanych na mocy niniejszego artykułu i, w odpowiednich 
przypadkach, zapewniają powrót wyposażenia. 

Artykuł 6 

Rada ustala wykaz zawarty w załączniku i wprowadza w życie 
wszelkie zmiany w tym załączniku, dokonane na podstawie 
ustaleń dokonanych przez Komitet Sankcji. 

Artykuł 7 

1. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych lub Komitet Sankcji umieści osobę 
lub podmiot w wykazie, Rada umieszcza taką osobę lub taki 
podmiot w załączniku. Rada przekazuje bezpośrednio, jeżeli 
adres jest znany, albo w drodze opublikowania ogłoszenia, 

swoją decyzję wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie 
danej osobie lub podmiotowi, umożliwiając takiej osobie lub 
takiemu podmiotowi przedstawienie uwag. 

2. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedsta
wione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej 
decyzji i odpowiednio informuje daną osobę lub podmiot. 

Artykuł 8 

1. Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie 
osób lub podmiotów, przekazane przez Radę Bezpieczeństwa 
ONZ lub Komitet Sankcji. 

2. W załączniku zamieszczane są także w miarę dostępności 
informacje przekazane przez Radę Bezpieczeństwa lub przez 
Komitet Sankcji niezbędne do identyfikacji danych osób lub 
podmiotów. W odniesieniu do osób informacje takie mogą 
obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce 
urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsa
mości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. 
W odniesieniu do podmiotów informacje takie mogą obej
mować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji 
i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku umieszczana 
jest także data wskazania osoby lub podmiotu przez Radę 
Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji. 

Artykuł 9 

1. Środki, o których mowa w art. 2 i 3, podlegają przeglą
dowi do dnia 19 lipca 2012 r. w świetle ustaleń Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych co do sytuacji 
w Sudanie. 

2. Środki, o których mowa w art. 4, podlegają przeglądowi 
do dnia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, 
a następnie co 12 miesięcy. Podlegają one uchyleniu, jeżeli 
Rada uzna, że ich cele zostały zrealizowane. 

Artykuł 10 

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB. 

Artykuł 11 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2011 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 I 3 

1. Nazwisko, imię (imiona): ELHASSAN Gaffar Mohamed 

Inne informacje: generał dywizji i dowódca zachodniego regionu wojskowego sudańskich sił zbrojnych 

Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r. 

2. Nazwisko, imię (imiona): HILAL Sheikh Musa 

Inne informacje: przywódca plemienia Jalul w Północnym Darfurze 

Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r. 

3. Nazwisko, imię (imiona): SHANT Adam Yacub 

Inne informacje: dowódca Sudańskiej Armii Wyzwolenia (SLA) 

Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r. 

4. Nazwisko, imię (imiona): BADRI Gabril Abdul Kareem 

Inne informacje: dowódca polowy Krajowego Ruchu na rzecz Reform i Rozwoju (National Movement for Reform and 
Development – NMRD) 

Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r.
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