
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/615 

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne 
środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku 

z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne 
środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej (1), w szczególności jego art. 11a ust. 5 i 6, 

mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 12 kwietnia 2005 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 560/2005. 

(2)  Rada dokonała przeglądu wykazu zawartego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 zgodnie 
z art. 11a ust. 6 tego rozporządzenia. 

(3)  Rada ustaliła, że środki ograniczające nałożone rozporządzeniem (WE) nr 560/2005 w odniesieniu do osób 
wymienionych w wykazie w załączniku IA należy dalej stosować w odniesieniu do pięciu osób umieszczonych 
w wykazie. 

(4)  Sąd Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie T-406/13 (2) stwierdził nieważność 
rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 479/2014 (3) wdrażającego rozporządzenie (WE) nr 560/2005 w 
zakresie, w jakim dotyczy Marcela Gossio. W konsekwencji tego stwierdzenia nieważności należy usunąć wpis 
dotyczący Marcela Gossia także z załącznika IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005. 

(5)  W dniu 26 lutego 2015 r. Komitet Sankcji ustanowiony na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) 1572 (2004) dotyczącej Wybrzeża Kości Słoniowej skreślił jedną osobę 
z wykazu osób objętych środkami przewidzianymi w punktach 9 i 12 tej rezolucji. Wpis dotyczący tej osoby 
należy usunąć z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005. 

(6)  Ponadto Komitet Sankcji zaktualizował inne wpisy dotyczące osób objętych środkami przewidzianymi 
w punktach 9 i 12 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1572 (2004). 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz osób objętych środkami ograniczającymi zamieszczony 
w załącznikach I i IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego 
rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 1. 
(2) Wyrok z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie T-406/13, Gossio/Rada. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 479/2014 z dnia 12 maja 2014 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 560/2005 

nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w 
Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 3). 



Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) i w art. 5 ust. 1 lit. a) 

1. Nazwisko: CHARLES BLÉ GOUDÉ 

Tytuł: nie dotyczy, Stanowisko: nie dotyczy, Data ur.: 1.1.1972, Miejsce ur.: a) Guibéroua, Gagnoa, Republika Wybrzeża 
Kości Słoniowej, b) Niagbrahio/Guiberoua, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, c) Guiberoua, Republika Wybrzeża 
Kości Słoniowej, Potwierdzony pseudonim: a) Génie de kpo, b) Gbapé Zadi, Niepotwierdzony pseudonim: Général, 
Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Nr paszportu: a) 04LE66241, wydany dnia 10.11.2005 
w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (ważny do dnia 9.11.2008), b) AE/088 DH 12, wydany dnia 20.12.2002 
w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (ważny do dnia 11.12.2005), c) 98LC39292, wydany w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej (ważny do dnia 23.11.2003), Nr dowodu tożsamości: nie dotyczy, Adres: a) Yopougon Selmer, Bloc P 
170, Abidjan, Côte d'Ivoire, b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, c) Cocody (suburb), Abidjan, Côte d'Ivoire (adres 
podany w dokumencie podróży nr C2310421 wydanym przez Szwajcarię dnia 15.11.2005 i ważnym do dnia 
31.12.2005), Data umieszczenia w wykazie: 7.2.2006. 

Inne informacje: 

Streszczenie powodów umieszczenia w wykazie: przywódca organizacji COJEP (»Młodzi Patrioci«); wielokrotne publiczne 
oświadczenia popierające stosowanie przemocy wobec obiektów i personelu ONZ oraz wobec obcokrajowców; 
kierowanie aktami przemocy, których dopuszczała się milicja uliczna, oraz udział w takich aktach, w tym w pobiciach, 
zgwałceniach i egzekucjach pozasądowych; zastraszanie personelu ONZ, międzynarodowej grupy roboczej, przedsta
wicieli opozycji politycznej i niezależnej prasy; sabotaż międzynarodowych rozgłośni radiowych; zakłócanie działań 
międzynarodowej grupy roboczej, operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej 
(UNOCI), sił francuskich i procesu pokojowego określonego w rezolucji 1643 (2005). 

3. Nazwisko: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ 

Tytuł: nie dotyczy, Stanowisko: nie dotyczy, Data ur.: a) 1.1.1966, b) 20.12.1969, Miejsce ur.: Republika Wybrzeża Kości 
Słoniowej Potwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Niepotwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Obywatelstwo: obywatel 
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Nr paszportu: 04 LE 017521, wydany dnia 10.2.2005 (ważny do dnia 
10.2.2008), Nr dowodu tożsamości: nie dotyczy, Adres: nie dotyczy, Data umieszczenia w wykazie: 7.2.2006. 

Inne informacje: 

Streszczenie powodów umieszczenia w wykazie: przywódca organizacji Union des Patriotes pour la Libération Totale de la 
Côte d'Ivoire (UPLTCI); wielokrotne publiczne oświadczenia popierające stosowanie przemocy wobec obiektów i personelu 
ONZ oraz wobec obcokrajowców; kierowanie aktami przemocy, których dopuszczała się milicja uliczna, oraz udział 
w takich aktach, w tym w pobiciach, zgwałceniach i egzekucjach pozasądowych; zakłócanie działań międzynarodowej 
grupy roboczej, UNOCI, sił francuskich i procesu pokojowego określonego w rezolucji 1643 (2005). 

4. Nazwisko: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ 

Tytuł: nie dotyczy, Stanowisko: nie dotyczy, Data ur.: 1.1.1968, Miejsce ur.: BOHI, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, 
Potwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Niepotwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Obywatelstwo: obywatel Republiki 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Nr paszportu: nie dotyczy, Nr dowodu tożsamości: a) 2096927, wydany dnia 17.3.2005 
w Burkina Faso, b) CNB N.076, wydany dnia 17.2.2003 w Burkina Faso (poświadczenie obywatelstwa Burkina Faso), 
c) 970860100249, wydany dnia 5.8.1997 w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (ważny do dnia 5.8.2007), Adres: nie 
dotyczy, Data umieszczenia w wykazie: 7.2.2006. 

Inne informacje: 

Imię i nazwisko ojca: Yao Koffi FOFIE. Imię i nazwisko matki: Ama Krouama KOSSONOU. 

Streszczenie powodów umieszczenia w wykazie: starszy kapral, dowódca Nowych Sił w okręgu Korhogo; siły pod jego 
dowództwem brały udział w werbowaniu dzieci-żołnierzy, uprowadzeniach, zmuszaniu do pracy, wykorzystywaniu 
seksualnym kobiet, niesłusznych aresztowaniach i egzekucjach pozasądowych, wbrew konwencjom o prawach człowieka 
i międzynarodowemu prawu humanitarnemu; zakłócanie działań międzynarodowej grupy roboczej, UNOCI, sił 
francuskich i procesu pokojowego określonego w rezolucji 1643 (2005). 

5. Nazwisko: LAURENT GBAGBO 

Tytuł: nie dotyczy, Stanowisko: nie dotyczy, Data ur.: 31.5.1945, Miejsce ur.: Gagnoa, Republika Wybrzeża Kości 
Słoniowej, Potwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Niepotwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Obywatelstwo: obywatel 
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Nr paszportu: nie dotyczy, Nr dowodu tożsamości: nie dotyczy, Adres: nie 
dotyczy, Data umieszczenia w wykazie: 30.3.2011. 
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Inne informacje: 

Streszczenie powodów umieszczenia w wykazie: były prezydent Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej; blokowanie 
procesu pokojowego i pojednawczego, odrzucenie wyników wyborów prezydenckich. 

6. Nazwisko: SIMONE GBAGBO 

Tytuł: nie dotyczy, Stanowisko: nie dotyczy, Data ur.: 20.6.1949, Miejsce ur.: Moossou, Grand-Bassam, Republika 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Potwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Niepotwierdzony pseudonim: nie dotyczy, 
Obywatelstwo: obywatelka Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Nr paszportu: nie dotyczy, Nr dowodu tożsamości: nie 
dotyczy, Adres: nie dotyczy, Data umieszczenia w wykazie: 30.3.2011. 

Inne informacje: 

Streszczenie powodów umieszczenia w wykazie: przewodnicząca klubu parlamentarnego Frontu Ludowego Republiki 
Wybrzeża Kości Słoniowej (FPI): blokowanie procesu pokojowego i pojednawczego, publiczne podżeganie do nienawiści 
i przemocy. 

8. Nazwisko: DÉSIRÉ TAGRO 

Tytuł: nie dotyczy, Stanowisko: nie dotyczy, Data ur.: 27.1.1959, Miejsce ur.: Issia, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, 
Potwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Niepotwierdzony pseudonim: nie dotyczy, Obywatelstwo: obywatel Republiki 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Nr paszportu: AE 065FH08, Nr dowodu tożsamości: nie dotyczy, Adres: nie dotyczy, Data 
umieszczenia w wykazie: 30.3.2011. 

Inne informacje: 

Zmarł w dniu 12.4.2011 w Abidżanie. 

Streszczenie powodów umieszczenia w wykazie: sekretarz generalny w trakcie tak zwanej. »prezydencji« Laurenta 
Gbagba; udział w nielegalnym rządzie Laurenta Gbagba, blokowanie procesu pokojowego i pojednawczego, odrzucenie 
wyników wyborów prezydenckich, udział w brutalnym represjonowaniu ruchów ludowych.”.   

ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 skreśla się wpis dotyczący następującej osoby: 

Marcel GOSSIO.  
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