
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1251/2012 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do 

Demokratycznej Republiki Konga 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 
18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym 
embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki 
Konga ( 1 ), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 
zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów 
i organów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów 
gospodarczych zgodnie z rozporządzeniem. 

(2) W dniach 12 i 30 listopada 2012 r. Komitet Sankcji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ dodał trzy osoby do wykazu 
osób i podmiotów, względem których należy stosować 
zamrożenie aktywów. 

(3) Należy zaktualizować adres, na który należy przesyłać 
powiadomienia do Komisji Europejskiej, podany w załącz
niku II do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do 
rozporządzenia (WE) nr 1183/2005. 

(5) W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowio
nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1183/2005 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załączni
kiem I do niniejszego rozporządzenia; 

2) w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załączni
kiem II do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
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( 1 ) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.



ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany: 

w tytule „A. OSOBY FIZYCZNE” dodaje się następujące wpisy: 

a) „Sultani Makenga (alias a) Colonel Sultani Makenga, b) Emmanuel Sultani Makenga). Data urodzenia: 25 grudnia 
1973 r. Miejsce urodzenia: Rutshuru, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe infor
macje: dowódca wojskowy ugrupowania Mouvement du 23 Mars (M23), aktywnego w Demokratycznej Republice 
Konga. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 12.11.2012 r.”; 

b) „Baudoin Ngaruye Wa Myamuro (alias Colonel Baudoin Ngaruye). Data urodzenia: 1978. Miejsce urodzenia: Lusa
mambo, terytorium Lubero, Demokratyczna Republika Konga. Dodatkowe informacje: dowódca wojskowy ugrupo
wania Mouvement du 23 Mars (M23). Numer legitymacji FARDC: 1-78-09-44621-80. Data wyznaczenia, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 30.11.2012 r.”; 

c) „Innocent Kaina (alias a) Colonel Innocent Kaina, b) India Queen). Miejsce urodzenia: Bunagana, terytorium Rutshuru, 
Demokratyczna Republika Konga. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 30.11.2012 r.”. 

ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany: 

nagłówek „Wspólnota Europejska” oraz akapit pod nagłówkiem „Wspólnota Europejska” otrzymują brzmienie: 

„Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Service for Foreign Policy Instruments (FPI) 
Office EEAS 02/309 
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia) 
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.
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