
DECYZJA RADY 2012/811/WPZiB 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej 
Republiki Konga 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 20 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/788/WPZiB ( 1 ) o nałożeniu środków ograniczające 
na Demokratyczną Republikę Konga. 

(2) Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (RB ONZ) 2078 (2012) z dnia 28 listo
pada 2012 r. zmieniła kryteria wskazywania osób 
i podmiotów, które mają zostać objęte środkami ograni
czającymi przedstawionymi w pkt 9 i 11 rezolucji RB 
ONZ 1807 (2008). 

(3) W rezolucji RB ONZ 2078 (2012) dodano również 
kolejne wyłączenie wobec środków przedstawionych 
w pkt 9 rezolucji RB ONZ 1807 (2008). 

(4) W dniach 12 i 30 listopada 2012 r. Komitet Sankcji 
powołany zgodnie z rezolucją RB ONZ 1533 (2004) 
dodał kolejne osoby do wykazu osób i podmiotów obję
tych środkami ograniczającymi. 

(5) Należy odpowiednio zmienić 2010/788/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/788/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Środki ograniczające przewidziane w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 
1 i 2 nakładane są na następujące osoby oraz, w stosownych 
przypadkach, podmioty wskazane przez Komitet Sankcji: 

— 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 utrudniają
cych rozbrojenie i dobrowolną repatriację lub przesied
lenie uczestników walk, którzy należeli do tych ugrupo
wań, 

— przywódców politycznych i wojskowych milicji kongij
skich otrzymujących wsparcie spoza DRK utrudniających 
swoim członkom rozbrojenie, demobilizację i reintegra
cję, 

— działających w DRK przywódców politycznych i wojsko
wych, którzy rekrutują lub wykorzystują dzieci w konflik
tach zbrojnych, naruszając mające zastosowanie przepisy 
prawa międzynarodowego, 

— działające w DRK osoby lub podmioty, które dopusz
czają się poważnych naruszeń wiążących się z działa
niami skierowanymi przeciwko dzieciom i kobietom 
w konfliktach zbrojnych, w tym zabijania i okaleczania, 
przemocy seksualnej, uprowadzania i przymusowych 
wysiedleń, 

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

— osoby lub podmioty nielegalnie wspierające – poprzez 
nielegalny handel zasobami naturalnymi, w tym złotem 
– ugrupowania zbrojne we wschodniej części DRK, 

— osoby lub podmioty działające w imieniu lub pod 
zwierzchnictwem wskazanej osoby lub podmiotu będą
cego w posiadaniu wskazanej osoby lub kontrolowanego 
przez nią, 

— osoby lub podmioty które planują lub finansują ataki na 
pracowników pokojowej misji stabilizacyjnej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUSCO) lub które 
uczestniczą w takich atakach. 

Wykaz odpowiednich osób i podmiotów znajduje się 
w załączniku.”; 

2) w art. 4 ust. 3 po lit. c) dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„lub stwierdzi, że taki wjazd lub przejazd jest konieczny do 
celów przeprowadzenia postępowania sądowego.”. 

Artykuł 2 

Do wykazu osób zamieszczonego w załączniku do decyzji 
2010/788/WPZiB dodaje się osoby wymienione w załączniku 
do niniejszej decyzji.
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( 1 ) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

E. FLOURENTZOU 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 

Nazwisko Pseudonim Data / miejsce urodzenia Dane identyfikacyjne Uzasadnienie Data wskazania 

MAKENGA, Sultani pułkownik Sultani 
Makenga 

Emmanuel Sultani 
Makenga 

25 grudnia 1973 r. 

Rutshuru, Demokra
tyczna Republika Konga 

Kongijczyk 

Dowódca wojskowy 
ugrupowania Mouve
ment du 23 Mars 
(M23) działającego 
w Demokratycznej 
Republice Konga. 

Sultani Makenga jest dowódcą wojskowym ugrupowania Mouvement du 23 
Mars (M23) działającego w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Jako 
dowódca M23 (znanego również jako Kongijska Armia Rewolucyjna) Sultani 
Makenga dopuścił się poważnych naruszeń prawa międzynarodowego i jest za 
nie odpowiedzialny, między innymi dopuszczał się działań skierowanych prze
ciwko kobietom i dzieciom w konfliktach zbrojnych, w tym zabijania i okale
czania, przemocy seksualnej, uprowadzania i przymusowych wysiedleń. Odpo
wiada również za naruszenia prawa międzynarodowego związane z działaniami 
M23 polegającymi na rekrutacji i wykorzystywaniu dzieci w konflikcie zbrojnym 
w DRK. 

M23 dowodzone przez Sultaniego Makengę, popełniło poważne zbrodnie 
przeciw ludności cywilnej DRK. Według zeznań i sprawozdań bojownicy dzia 
łający pod rozkazami Sultaniego Makengi na całym terytorium Rutshuru gwałcili 
kobiety i dzieci, w tym niektóre zaledwie ośmioletnie; działania te były prowa
dzone w ramach polityki wzmocnienia kontroli nad terytorium Rutshuru. M23 
dowodzone przez Makengę prowadziło szeroko zakrojone kampanie przymuso
wego rekrutowania dzieci w DRK i w tym regionie, jak również zabiło, okale
czyło i raniło bardzo dużo dzieci. Wiele z przymusowo rekrutowanych dzieci 
miało mniej niż 15 lat. Makenga był również podobno odbiorcą broni i mate
riałów pokrewnych, co było naruszeniem środków podjętych przez DRK w celu 
wdrożenia embarga na broń, w tym rozporządzeń krajowych dotyczących 
importowania i posiadania broni i materiałów pokrewnych. Działania Makengi 
jako dowódcy M23 obejmują poważne naruszenia prawa międzynarodowego 
i zbrodnie przeciw ludności cywilnej DRK; działania te pogorszyły sytuację 
w regionie w związku z brakiem bezpieczeństwa, wysiedleniami i konfliktem. 

12.11.2012 

NGARUYE WA 
MYAMURO, Baudoin 

pułkownik Baudoin 
NGARUYE 

1978 r. 

Lusamambo, terytorium 
Lubero, Demokratyczna 
Republika Konga. 

Dowódca wojskowy 
Mouvement du 23 
Mars (M23) 

Numer legitymacji 
FARDC: 
1-78-09-44621-80 

W kwietniu 2012 r. Ngaruye, działając pod rozkazami generała Ntagandy, dowo
dził buntem byłej jednostki CNDP, co doprowadziło do powstania Mouvement 
du 23 Mars (M23). Obecnie jest trzecim najwyższym rangą dowódcą 
wojskowym w ramach M23. Grupa ekspertów ds. DRK poprzednio – w roku 
2008 i 2009 – zaleciła wskazanie go. Popełnił poważne naruszenia praw czło
wieka i prawa międzynarodowego i jest za nie odpowiedzialny. W latach 2008 
i 2009, a następnie pod koniec 2010 r. rekrutował i szkolił setki dzieci na 
potrzeby M23. Zabijał, okaleczał i uprowadzał, często kierując działania przeciw 
kobietom. Jest odpowiedzialny za egzekucje i tortury dezerterów z M23. 
W 2009 r., działając w ramach FARDC, wydał rozkaz zabicia wszystkich 
mężczyzn w miejscowości Shalio w Walikale. Dostarczał również broń, amunicję 
i wynagrodzenia w Masisi i w Walikale, bezpośrednio podlegając rozkazom 
Ntagandy. W 2010 r. zorganizował przymusowe wysiedlenie i wywłaszczenie 
ludności w regionie Lukopfu. Był również głęboko zaangażowany w sieci krymi
nalne w FARDC, czerpiąc korzyści z handlu minerałami, co doprowadziło do 
napięć i konfliktów z pułkownikiem Innocentem Zimurindą w 2011 r. 
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Nazwisko Pseudonim Data / miejsce urodzenia Dane identyfikacyjne Uzasadnienie Data wskazania 

KAINA, Innocent pułkownik Innocent 
KAINA 

„India Queen” 

Bunagana, terytorium 
Rutshuru, Demokra
tyczna Republika Konga 

Innocent Kaina jest obecnie dowódcą sektorowym w Mouvement du 23 Mars 
(M23). Popełnił poważne naruszenia praw człowieka i prawa międzynarodowego 
i jest za nie odpowiedzialny. W lipcu 2007 r. garnizonowy trybunał wojskowy 
w Kinszasie orzekł, że Kaina winny jest zbrodni przeciw ludzkości popełnianych 
w dystrykcie Ituri między majem 2003 r. a grudniem 2005 r. Został zwolniony 
w 2009 r. w ramach porozumienia pokojowego między rządem kongijskim 
a CNDP. Działając w FARDC, w 2009 r. dokonywał egzekucji, uprowadzeń 
i okaleczeń na terytorium Masisi. Jako dowódca działający pod rozkazami gene
rała Ntagandy doprowadził do buntu byłej jednostki CNDP na terytorium 
Rutshuru w kwietniu 2012 r. Zagwarantował bezpieczeństwo buntowników 
poza Masisi. Między majem a sierpniem 2012 r. nadzorował rekrutację i szko
lenie ponad 150 dzieci na potrzeby rebelii M23; zastrzelił chłopców, którzy 
próbowali uciec. W lipcu 2012 r. podróżował do Berundy i Degho, prowadząc 
działalność mobilizacyjną i rekrutacyjną dla M23. 
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