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(Ogłoszenia) 

INNE AKTY 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do 
Demokratycznej Republiki Konga, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 7/2012 

(2012/C 5/06) 

1. We wspólnym stanowisku 2008/369/WPZiB ( 1 ) wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz innych 
zasobów gospodarczych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów naruszających embargo 
na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga, zgodnie z wykazem sporządzonym na mocy 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1533(2004), 1596(2005), 1807(2008) oraz 1857(2008) systema
tycznie aktualizowanym przez Komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ 1533(2004). 

Wykaz sporządzony przez Komitet ONZ obejmuje: 

— osoby lub podmioty naruszające embargo na broń i podobne środki, o których mowa w art. 1, 

— przywódców politycznych i wojskowych zagranicznych ugrupowań zbrojnych działających w DRK, 
utrudniających rozbrojenie i dobrowolną repatriację lub przesiedlenie bojowników należących do tych 
ugrupowań, 

— przywódców politycznych i wojskowych milicji kongijskich otrzymujących wsparcie spoza DRK, utrud
niających swoim członkom rozbrojenie, demobilizację i reintegrację, 

— działających w DRK przywódców politycznych i wojskowych, którzy rekrutują lub wykorzystują dzieci 
w konfliktach zbrojnych, naruszając obowiązujące prawo międzynarodowe, 

— działające w DRK osoby, które dopuszczają się poważnych naruszeń prawa międzynarodowego, w tym 
naruszeń związanych z działaniami skierowanymi przeciwko dzieciom i kobietom w przypadku 
konfliktów zbrojnych, w tym zabijania i okaleczania, przemocy seksualnej, uprowadzania i 
przymusowych przesiedleń, 

— osoby utrudniające dostęp do pomocy humanitarnej lub dystrybucję tej pomocy we wschodniej części 
DRK, 

— osoby lub podmioty wspierające – poprzez nielegalny handel zasobami naturalnymi – nielegalne ugru
powania zbrojne we wschodniej części DRK.
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( 1 ) Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 84.



2. W dniach 12 października i 28 listopada 2011 r. Komitet ONZ ds. Sankcji zdecydował o wpisaniu 
dwóch osób fizycznych do właściwego wykazu. Zainteresowane osoby fizyczne mogą w każdym momencie 
złożyć w Komitecie ONZ wniosek o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu ich do wymienionego wyżej 
wykazu ONZ wraz z dokumentami uzupełniającymi. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres biura 
ONZ odpowiedzialnego za skreślanie z wykazu: 

United Nations — Focal point for delisting 
Security Council Subsidiary Organs Branch 
Room S-3055 E 
New York, NY 10017 
UNITED STATES OF AMERICA 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml 

3. W następstwie decyzji ONZ wymienionych w ust. 2 Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) nr 
7/2012 ( 1 ), które zmienia załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego 
niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń 
w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga ( 2 ). 

Do osób fizycznych, których dotyczy powyższe, mają w związku z tym zastosowanie następujące środki 
zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1183/2005: 

a) zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub znajdujących się w ich 
posiadaniu, a także zakaz udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy lub 
zasobów gospodarczych (art. 2); oraz 

b) zakaz świadomego i celowego udziału w działaniach, których przedmiotem lub celem jest obejście 
w sposób bezpośredni lub pośredni środków określonych w lit. a) powyżej. 

4. Osoby fizyczne umieszczone w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1183/2005 na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 7/2012 oraz w następstwie decyzji ONZ z dni 12 października i 28 listopada 
2011 r. mogą przedstawić Komisji swoje opinie dotyczące umieszczenia ich w wykazie. Takie opinie należy 
przesłać na poniższy adres Komisji Europejskiej: 

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

5. Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób fizycznych na fakt, że istnieje możliwość zaskar 
żenia rozporządzenia (UE) nr 7/2012 do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami zawartymi 
w art. 263 akapit 4 i akapit 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

6. Dane osobowe osób fizycznych, których dotyczy wykaz sporządzony na mocy rozporządzenia (UE) 
nr 7/2012, będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych ( 3 ). Wszelkie wnioski np. z prośbą o dodatkowe informacje lub 
niezbędne dla skorzystania z praw przysługujących na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (np. dostęp 
do danych osobowych lub ich korygowanie) należy przesłać do Komisji, na adres wymieniony w pkt 4 
powyżej. 

7. Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób fizycznych wymienionych w wykazie 
stanowiącym załącznik I, że istnieje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpo
wiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia 
(WE) nr 1183/2005, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów 
gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 4 z 7.1.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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