
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1755 

z dnia 1 października 2015 r. 

w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, 

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1763 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie środków ograniczających w 
związku z sytuacją w Burundi (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpie
czeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1763 w sprawie środków ograniczających w 
związku z sytuacją w Burundi, która ustanawia ograniczenia podróżowania oraz zamrożenie środków 
pieniężnych i zasobów gospodarczych niektórych osób, podmiotów lub organów odpowiedzialnych za 
podważanie demokracji lub utrudniających próby znalezienia rozwiązania sytuacji politycznej w Burundi, w tym 
poprzez akty przemocy, represje lub podżeganie do przemocy, wobec osób, podmiotów lub organów biorących 
udział w planowaniu czynów naruszających międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka lub międzyna
rodowe prawo humanitarne, stosownie do przypadku, lub stanowiących poważne złamanie praw człowieka, 
kierujących popełnianiem takich czynów lub dopuszczających się popełnienia takich czynów, w Burundi. Osoby 
te, podmioty i organy są wymienione w wykazie w załączniku do decyzji (WPZiB) 2015/1763. 

(2)  Wdrożenie decyzji (WPZiB) 2015/1763 wymaga dalszych działań Unii. 

(3)  Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisja Europejska powinni 
zatem przedstawić wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją 
w Burundi. 

(4)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu 
do bezstronnego sądu oraz z prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być 
stosowane zgodnie z tymi prawami. 

(5)  Uprawnienie do zmiany wykazów w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane 
przez Radę ze względu na szczególne zagrożenie dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa w regionie, 
jakie stwarza sytuacja w Burundi oraz w celu zapewnienia spójności ze zmianami i przeglądem załącznika do 
decyzji (WPZiB) 2015/1763. 
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(1) Zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego. 



(6)  Na potrzeby wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia jak największej 
pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i 
organów, których środki pieniężne i zasoby gospodarcze mają zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporzą
dzeniem, muszą zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych 
powinny odbywać się zgodnie z dyrektywą 95/46/WE (1) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 45/2001 (2). 

(7)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w 
życie w trybie natychmiastowym, wraz z jego publikacją, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

a)  „roszczenie” oznacza każde roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, 
zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, wynikające z umowy lub 
transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności obejmujące: 

(i)  roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z 
umową lub transakcją; 

(ii)  roszczenie o przedłużenie terminu płatności lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w 
jakiejkolwiek formie; 

(iii)  roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji; 

(iv)  powództwo wzajemne; 

(v)  wniosek o uznanie lub wykonanie, w tym na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego 
lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania; 

b)  „umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, 
obejmującą jedną lub większą liczbę umów lub podobnych zobowiązań między tymi samymi lub różnymi stronami; 
na potrzeby niniejszej definicji „umowa” obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności 
gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie 
postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane; 

c)  „właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych 
wymienionych w załączniku II; 

d)  „zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa, rzeczowe i niematerialne, ruchome i nieruchome, które 
nie są środkami pieniężnymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków pieniężnych, towarów lub usług; 

e)  „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do 
uzyskiwania środków pieniężnych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, 
wynajem lub obciążenie hipoteką; 

f) „zamrożenie środków pieniężnych” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom środków pieniężnych, ich przeka
zywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który 
powodowałby zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną 
zmianę, która umożliwiłaby korzystanie ze środków pieniężnych, w tym również zarządzanie portfelem; 

g)  „środki pieniężne” oznaczają aktywa finansowe i różnego rodzaju świadczenia, między innymi: 

(i)  gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; 

(ii)  depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i 
zobowiązania dłużne; 
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(1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31). 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 
12.1.2001, s. 1). 



(iii)  papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, 
certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty 
pochodne; 

(iv)  odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te 
aktywa; 

(v)  kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania 
pieniężne; 

(vi)  akredytywy, konosamenty, umowy przenoszące własność; oraz 

(vii)  dokumenty poświadczające udział w środkach pieniężnych lub zasobach finansowych; 

h)  „terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat, na warunkach 
określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną. 

Artykuł 2 

1. Zamrożone zostają wszystkie środki pieniężne i zasoby gospodarcze należące do lub będące własnością, w 
posiadaniu lub znajdujące się pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w 
załączniku I. 

2. Nie udostępnia się osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I, ani 
na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – żadnych środków pieniężnych ani zasobów gospodarczych. 

3. Załącznik I zawiera wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, które, zgodnie z art. 2 ust. 1 
decyzji Rady (WPZiB) 2015/1763, zostały uznane przez Radę za: 

a)  podważające demokrację lub utrudniające próby znalezienia rozwiązania sytuacji politycznej w Burundi, w tym 
poprzez akty przemocy, represje lub podżeganie do przemocy; 

b) biorące udział w planowaniu czynów naruszających międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka lub między
narodowe prawo humanitarne, stosownie do przypadku, lub stanowiących poważne złamanie praw człowieka, 
kierujących popełnianiem takich czynów lub dopuszczających się popełnienia takich czynów, w Burundi; oraz 

c)  powiązane z osobami, o których mowa w lit. a) i b). 

Artykuł 3 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na zwolnienie 
niektórych zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków 
pieniężnych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki 
pieniężne lub zasoby gospodarcze są: 

a)  niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych wymienionych w wykazie w 
załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym do zapłacenia za 
żywność, leki i leczenie oraz uiszczenia podatków, składek ubezpieczeniowych, opłat z tytułu najmu lub kredytu 
hipotecznego i opłat za usługi użyteczności publicznej; 

b)  przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub na zwrot poniesionych wydatków 
związanych z usługami prawniczymi; 

c)  przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub 
utrzymywaniu zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych; lub 

d)  niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ powiadomił właściwe organy 
pozostałych państw członkowskich i Komisję, co najmniej dwa tygodnie przed wydaniem zezwolenia, o powodach, 
dla których uważa, że należy wydać specjalne zezwolenie. 

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym 
na podstawie ust. 1. 
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Artykuł 4 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie 
niektórych zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki: 

a)  środki pieniężne lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed datą 
umieszczenia w wykazie w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w 
art. 2, orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w 
danym państwie członkowskim przed tą datą lub po tej dacie; 

b) środki pieniężne lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpie
czonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych 
przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia 
przysługują; 

c)  orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu 
wymienionych w wykazie w załączniku I; oraz 

d)  uznanie decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego. 

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym 
na podstawie ust. 1. 

Artykuł 5 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub 
prawną, podmiot lub organ ujęty w wykazie w załączniku I jest należna na podstawie umowy lub porozumienia 
zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ lub z zobowiązania powstałego dla danej osoby 
fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zostały ujęte w 
wykazie w załączniku I, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za 
stosowne, na zwolnienie niektórych zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych, o ile właściwy 
organ stwierdził, że: 

a)  środki pieniężne lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub 
prawną, podmiot lub organ ujęte w wykazie w załączniku I; oraz 

b)  dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2. 

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym 
na podstawie ust. 1. 

Artykuł 6 

1. Artykuł 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez instytucje finansowe lub 
kredytowe otrzymujące środki pieniężne przekazywane im przez strony trzecie na rachunek ujętych w wykazie osób 
fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostają 
również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich 
transakcjach. 

2. Art. 2 ust. 2 nie ma zastosowania do księgowania na zamrożonych rachunkach: 

a)  odsetek i innych dochodów na tych rachunkach; 

b)  płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą 
umieszczenia w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2; lub 

c)  płatności należnych na podstawie orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego w państwie 
członkowskim lub wykonalnego w danym państwie członkowskim; 

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1. 
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Artykuł 7 

1. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy 
służbowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy: 

a)  niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, 
takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio albo za pośrednictwem państw członkowskich; oraz 

b)  współpracują z właściwym organem przy weryfikacji tych informacji. 

2. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane państwom członkowskim. 

3. Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do 
celów, dla których je dostarczono lub otrzymano. 

Artykuł 8 

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków, o 
których mowa w art. 2. 

Artykuł 9 

1. Osoby fizyczne lub prawne lub podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy – w dobrej wierze 
i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem – dokonują zamrożenia 
środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych lub odmawiają ich udostępnienia, nie ponoszą z tego tytułu żadnej 
odpowiedzialności, chyba że zostanie dowiedzione, że środki pieniężne lub zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub 
zatrzymane na skutek zaniedbania. 

2. Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy do odpowiedzialności z 
ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczania, że ich działania mogłyby 
naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu. 

Artykuł 10 

1. Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało 
zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym 
roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub 
roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub spłatę obligacji, 
gwarancji lub odszkodowań, w szczególności gwarancji finansowych lub zabezpieczeń finansowych w jakiejkolwiek 
formie – o ile zostały one wniesione przez: 

a)  wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w wykazie w załączniku I; 

b)  jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, 
podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a). 

2. We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie 
roszczenia nie jest zakazane przepisami ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie 
dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia. 

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o 
których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę zgodności z prawem niewypełnienia zobowiązań umownych 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
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Artykuł 11 

1. Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporzą
dzeniem, w szczególności informacjami: 

a)  dotyczącymi środków pieniężnych zamrożonych na podstawie art. 2 oraz zezwoleń udzielonych na podstawie art. 3, 
4 i 5; 

b)  dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe. 

2. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne 
informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 12 

Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie. 

Artykuł 13 

1. W przypadku gdy Rada zdecyduje o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o 
których mowa w art. 2 ust. 1, wprowadza odpowiednie zmiany w załączniku I. 

2. Rada powiadamia osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, o swojej decyzji wraz 
z uzasadnieniem bezpośrednio, jeżeli znany jest adres, lub poprzez opublikowanie powiadomienia, aby umożliwić 
przedstawienie uwag przez daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ. 

3. W przypadku przedstawienia uwag lub nowych istotnych dowodów, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i 
odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ. 

4. Wykaz w załączniku I jest poddawany regularnym przeglądom, które mają miejsce co najmniej raz na 12 miesięcy. 

Artykuł 14 

1. Załącznik I zawiera powody umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, pomiotów lub organów. 

2. Załącznik I zawiera – w przypadku gdy są one dostępne – informacje, które są niezbędne do zidentyfikowania 
danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje takie 
mogą obejmować nazwisko i imiona w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i 
dokumentu tożsamości, płeć, adres jeżeli jest znany, oraz zajmowane stanowisko lub wykonywany zawód. W 
odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów informacje takie mogą obejmować nazwę, miejsce i datę 
rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. 

Artykuł 15 

1. Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. 
Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o ich wszelkich późniejszych zmianach. 

Artykuł 16 

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich 
nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o 
wszelkich zmianach swoich adresów stron internetowych wymienionych w załączniku II. 
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2. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych 
organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych 
zmianach. 

3. W przypadku gdy niniejsze rozporządzenie określa wymóg powiadamiania, informowania lub innego porozu
miewania się z Komisją, adres i inne dane kontaktowe na potrzeby takiego porozumiewania się wskazuje się w 
załączniku II. 

Artykuł 17 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie: 

a)  na terytorium Unii, w tym także w jej przestrzeni powietrznej; 

b)  na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich; 

c)  wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium 
Unii lub poza nim; 

d)  wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub 
utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego; 

e)  wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej 
prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii. 

Artykuł 18 

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

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 1 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
E. SCHNEIDER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2  

Nazwisko Informacje identyfikacyjne Powody umieszczenia w wykazie 

1. Godefroid BIZIMANA Data urodzenia: 23.4.1968 r. 

Miejsce urodzenia: NYAGA
SEKE, MABAYI, CIBITOKE 

Obywatelstwo Burundi. Nr 
paszportu: DP0001520 

Zastępca dyrektora generalnego policji państwo
wej, odpowiedzialny za podważanie demokracji 
przez podejmowanie decyzji operacyjnych, które 
doprowadziły do nieproporcjonalnego użycia siły 
oraz aktów brutalnego tłumienia pokojowych de
monstracji, które rozpoczęły się dnia 26 kwietnia 
2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre'a Nku
runzizy na urząd prezydenta. 

2. Gervais NDIRAKOBUCA 
alias NDAKUGARIKA 

Data urodzenia: 1.8.1970 r. 

Obywatelstwo Burundi. Nr 
paszportu: DP0000761 

Dyrektor Biura Administracji Prezydenta (Prési
dence) odpowiedzialny za kwestie związane z poli
cją państwową. Odpowiedzialny za utrudnianie 
poszukiwania rozwiązania politycznego w Bu
rundi; czynił to, wydając instrukcje, które dopro
wadziły do nieproporcjonalnego użycia siły, aktów 
przemocy, aktów represji i naruszeń międzynaro
dowego prawa dotyczącego praw człowieka wobec 
osób protestujących, które rozpoczęły demonstra
cje od dnia 26 kwietnia 2015 r., po ogłoszeniu 
kandydatury Pierre'a Nkurunzizy na urząd prezy
denta, w tym 26, 27 i 28 kwietnia w dzielnicach 
Nyakabiga i Musaga w Bużumburze. 

3. Mathias/Joseph NIYONZIMA 
alias KAZUNGU 

Numer rejestracji (SNR):  
O/00064 

Obywatelstwo Burundi. Nr 
paszportu: OP0053090 

Urzędnik państwowych służb wywiadowczych. 
Odpowiedzialny za utrudnianie poszukiwania roz
wiązania politycznego w Burundi, czynił to, po
dżegając do przemocy i aktów represji podczas de
monstracji, które rozpoczęły się dnia 26 kwietnia 
2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre'a Nku
runzizy na urząd prezydenta. Odpowiedzialny za 
wspomaganie szkolenia, koordynowania i uzbroje
nia bojówek paramilitarnych Imbonerakure – rów
nież poza Burundi – które są odpowiedzialne za 
akty przemocy, represji i poważne łamanie praw 
człowieka w Burundi. 

4. Léonard NGENDAKUMANA Data urodzenia: 
24.11.1968 r. 

Obywatelstwo Burundi. Nr 
paszportu: DP0000885 

Były „Chargé de Missions de la Présidence” i były 
generał wojskowy. Odpowiedzialny za utrudnianie 
poszukiwania rozwiązania politycznego w Bu
rundi; czynił to, uczestnicząc w próbie zamachu 
stanu dnia 13 maja 2015 r. w celu obalenia rządu 
Burundi. Odpowiedzialny za akty przemocy – 
ataki z użyciem granatów – popełniane w Burundi, 
jak również za podżeganie do przemocy. Generał 
Léonard Ngendakumana publicznie wspierał prze
moc jako sposób na osiągnięcie celów politycz
nych.   
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ZAŁĄCZNIK II 

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który należy wysyłać 
powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej 

BELGIA 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BUŁGARIA 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

REPUBLIKA CZESKA 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DANIA 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

NIEMCY 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLANDIA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRECJA 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

HISZPANIA 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ 
ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf 

FRANCJA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

CHORWACJA 

http://www.mvep.hr/sankcije 

WŁOCHY 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPR 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

ŁOTWA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITWA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUKSEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 
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WĘGRY 

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf 

MALTA 

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed 
%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx 

NIDERLANDY 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLSKA 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGALIA 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ 
medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

RUMUNIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SŁOWENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SŁOWACJA 

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLANDIA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SZWECJA 

http://www.ud.se/sanktioner 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

ADRES, NA KTÓRY NALEŻY WYSYŁAĆ POWIADOMIENIA SKIEROWANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ: 

Komisja Europejska 
Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) 
EEAS 02/309 
1049 Bruksela 
BELGIA 

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu  
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