
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2016/1446 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
Republiki Środkowoafrykańskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/798/WPZiB z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
Republiki Środkowoafrykańskiej (1), w szczególności jej art. 2c, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 23 grudnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/798/WPZiB. 

(2)  W dniu 23 sierpnia 2016 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowiony na 
podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2127 (2013), dodał dwie 
osoby do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, a także zaktualizował informacje 
dotyczące jednej osoby objętej środkami ograniczającymi. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2013/798/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2013/798/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 sierpnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
M. LAJČÁK 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 51. 



ZAŁĄCZNIK 

I.  W załączniku do decyzji 2013/798/WPZiB dodaje się wpisy w brzmieniu:  

A. Osoby 

„10.  Ali KONY (alias: a) Ali Lalobo; b) Ali Mohammad Labolo; c) Ali Mohammed; d) Ali Mohammed 
Lalobo; e) Ali Mohammed Kony; f) Ali Mohammed Labola; g) Ali Mohammed Salongo; h) Ali Bashir 
Lalobo; i) Ali Lalobo Bashir; j) Otim Kapere; k) »Bashir«; l) »Caesar«; m) »One-P«; n) »1-P«) 

Funkcje: Zastępca dowódcy Bożej Armii Oporu 

Data urodzenia: a) 1994 r.; b) 1993 r.; c) 1995 r.; d) 1992 r. 

Adres: Kafia Kingi (obszar na granicy między Sudanem a Sudanem Południowym o nieokreślonym jeszcze 
statusie). 

Data umieszczenia w wykazie: 23 sierpnia 2016 r. 

Inne informacje: 

Ali Kony jest zastępcą dowódcy Bożej Armii Oporu (LRA) (CFe.002), podmiotu umieszczonego w wykazie, 
i synem przywódcy LRA Josepha Kony'ego (CFi.009), osoby umieszczonej w wykazie. Ali Kony został 
włączony do hierarchii przywództwa LRA w 2010 r. Należy do grupy oficerów LRA wyższego stopnia, 
którzy pracują z Josephem Konym. 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie dostar
czonego przez Komitet Sankcji: 

Ali Kony został umieszczony w wykazie w dniu 23 sierpnia 2016 r. na podstawie pkt 12 i pkt 13 lit. d) i g) 
rezolucji 2262 (2016) jako osoba: »odpowiedzialna za przeprowadzanie lub wspieranie aktów zagrażających 
pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Republiki Środkowoafrykańskiej«; »udzielająca wsparcia 
ugrupowaniom zbrojnym lub sieciom przestępczym poprzez nielegalną eksploatację bogactw naturalnych, 
w tym diamentów, złota, dzikiej fauny i flory oraz produktów od nich pochodnych, lub handel nimi, 
w Republice Środkowoafrykańskiej lub z terytorium tego kraju«; »stojąca na czele podmiotu wskazanego 
przez komitet na podstawie pkt 36 lub 37 rezolucji 2134 (2014) lub niniejszej rezolucji lub udzielająca 
wsparcia osobom lub podmiotom wskazanym przez komitet na podstawie pkt 36 lub 37 rezolucji 2134 
(2014) lub niniejszej rezolucji lub działająca na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub 
udzielająca wsparcia podmiotom będącym własnością lub kontrolowanym przez osoby lub podmioty 
wskazane przez komitet lub działająca na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem«. 

Ali Kony jest uważany za potencjalnego następcę Josepha Kony'ego jako przywódcy LRA. Ali Kony w coraz 
większym stopniu jest zaangażowany w planowanie operacyjne LRA i jest postrzegany jako osoba umożli
wiająca dotarcie do Josepha Kony'ego. Ali Kony jest także oficerem wywiadu LRA mającym do 
10 podwładnych. 

Ali Kony i jego brat Salim byli odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny w szeregach LRA. Uznaje się, że 
obaj bracia należą do wąskiego grona najbliższych współpracowników Josepha Kony'ego i są odpowiedzialni 
za wykonywanie jego rozkazów. Obaj podejmowali decyzje dyscyplinarne, aby ukarać lub zabić członków 
LRA, którzy naruszali zasady LRA. Zgodnie z poleceniami Josepha Kony'ego, Salim i Ali Kony są 
zaangażowani w nielegalny przewóz kości słoniowej z Parku Narodowego Garamba w północnej części 
Demokratycznej Republiki Konga (DRK) przez Republikę Środkowoafrykańską do spornego regionu Kafia 
Kingi z przeznaczeniem na sprzedaż lub handel z lokalnymi kupcami. 

Ali Kony jest odpowiedzialny za negocjowanie cen kości słoniowej i handel barterowy kością słoniową 
z kupcami. Ali Kony spotyka się raz lub dwa razy w miesiącu z kupcami, aby negocjować cenę kości 
słoniowej LRA w dolarach amerykańskich lub funtach sudańskich lub by prowadzić handel bronią, amunicją 
i żywnością. Joseph Kony nakazał Alemu Kony'emu użyć największych ciosów słoni do zakupu min 
przeciwpiechotnych, aby otoczyć obóz Kony'ego. W lipcu 2014 r. Ali Kony nadzorował operację 
przekazania 52 kawałków kości słoniowej w celu dostarczenia ich Josephowi Kony'emu, a następnie ich 
sprzedaży. 

W kwietniu 2015 r. Salim Kony opuścił Kafia Kingi, aby odebrać ładunek ciosów słoni. W maju Salim Kony 
uczestniczył w transporcie 20 kawałków kości słoniowej z DRK do Kafia Kingi. Mniej więcej w tym samym 
czasie Ali Kony spotkał się z kupcami w celu zakupu dostaw i zaplanowania spotkania w przyszłości 
służącego kolejnym transakcjom oraz w celu uzgodnienia w imieniu LRA warunków zakupu, jak się ocenia, 
kości słoniowej, której przewóz eskortował Salim. 

1.9.2016 L 235/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Powiązane osoby i podmioty umieszczone w wykazie: 

Joseph Kony, umieszczony w wykazie w dniu 7 marca 2016 r. 

Salim Kony, umieszczony w wykazie w dniu 23 sierpnia 2016 r. 

Boża Armia Oporu (LRA), umieszczona w wykazie w dniu 7 marca 2016 r. 

11.  Salim KONY (alias: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim 
Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol) 

Funkcje: Zastępca dowódcy Bożej Armii Oporu 

Data urodzenia: a) 1992 r.; b) 1991 r.; c) 1993 r. 

Adres: a) Kafia Kingi (obszar na granicy między Sudanem a Sudanem Południowym o nieokreślonym 
jeszcze statusie); b) Republika Środkowoafrykańska 

Data umieszczenia w wykazie: 23 sierpnia 2016 r. 

Inne informacje: 

Salim Kony jest zastępcą dowódcy Bożej Armii Oporu (LRA) (CFe.002), podmiotu umieszczonego 
w wykazie, i synem przywódcy LRA Josepha Kony'ego (CFi.009), osoby umieszczonej w wykazie. Salim 
Kony został włączony do hierarchii przywództwa LRA w 2010 r. Należy do grupy oficerów LRA wyższego 
stopnia, którzy pracują z Josephem Konym. 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie dostar
czonego przez Komitet Sankcji: 

Salim Kony został umieszczony w wykazie w dniu 23 sierpnia 2016 r. na podstawie pkt 12 i 13 lit. d) i g) 
rezolucji 2262 (2016) jako osoba »odpowiedzialna za przeprowadzanie lub wspieranie aktów zagrażających 
pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Republiki Środkowoafrykańskiej«; »udzielająca wsparcia 
ugrupowaniom zbrojnym lub sieciom przestępczym poprzez nielegalną eksploatację bogactw naturalnych, 
w tym diamentów, złota, dzikiej fauny i flory oraz produktów od nich pochodnych, lub handel nimi, 
w Republice Środkowoafrykańskiej lub z terytorium tego kraju«; »stojąca na czele podmiotu wskazanego 
przez komitet na podstawie pkt 36 lub 37 rezolucji 2134 (2014) lub niniejszej rezolucji lub udzielająca 
wsparcia osobom lub podmiotom wskazanym przez komitet na podstawie pkt 36 lub 37 rezolucji 2134 
(2014) lub niniejszej rezolucji lub działająca na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub 
udzielająca wsparcia podmiotom będącym własnością lub kontrolowanym przez osoby lub podmioty 
wskazane przez komitet lub działająca na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem«. 

Salim Kony jest głównym dowódcą »sztabu polowego« LRA i od najmłodszych lat wspólnie z Josephem 
Konym planował ataki i środki obronne LRA. Poprzednio Salim Kony przewodził grupie zapewniającej 
bezpieczeństwo Josephowi. Niedawno Joseph Kony powierzył Salimowi zarządzanie sieciami finansowymi 
i logistycznymi LRA. 

Salim Kony i jego brat Ali byli odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny w szeregach LRA. Uznaje się, że 
obaj bracia należą do wąskiego grona najbliższych współpracowników Josepha Kony'ego i są odpowiedzialni 
za wykonywanie jego rozkazów. Obaj podejmowali decyzje dyscyplinarne, aby ukarać lub zabić członków 
LRA, którzy naruszali zasady LRA. Według doniesień Salim Kony zabijał członków LRA, którzy zamierzali 
zbiec, i składał sprawozdania Josephowi Kony'emu na temat działalności grupy i członków LRA. 

Zgodnie z poleceniami Josepha Kony'ego, Salim i Ali Kony są zaangażowani w nielegalny przewóz kości 
słoniowej z Parku Narodowego Garamba w północnej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) przez 
Republikę Środkowoafrykańską do spornego regionu Kafia Kingi z przeznaczeniem na sprzedaż lub handel 
z lokalnymi kupcami. 

Salim Kony często udaje się na granicę z Republiką Środkowoafrykańską z kilkunastoma bojownikami, aby 
odebrać i eskortować inne grupy LRA przewożące kość słoniową z Parku Narodowego Garamba na północ 
kraju. W kwietniu 2015 r. Salim Kony opuścił Kafia Kingi, aby odebrać ładunek ciosów słoni. W maju Salim 
Kony uczestniczył w transporcie 20 kawałków kości słoniowej z DRK do Kafia Kingi. 

Wcześniej, w czerwcu 2014 r., Salim Kony przekroczył granicę DRK z grupą bojowników LRA, aby 
nielegalnie polować na słonie w Parku Narodowym Garamba. Joseph Kony powierzył Salimowi również 
zadanie eskortowania dwóch dowódców LRA do Parku Narodowego Garamba, aby zlikwidować znajdujące 
się tam tajne składy kości słoniowej sprzed wielu lat. W lipcu 2014 r. Salim Kony spotkał się z drugą grupą 
LRA, aby do Kafia Kingi przetransportować kość słoniową – łącznie 52 kawałki. Salim Kony był odpowie
dzialny za rozliczanie się z kości słoniowej przed Josephem Konym i za przekazywanie grupom LRA 
informacji na temat transakcji dotyczących kości słoniowej. 

1.9.2016 L 235/15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Powiązane osoby i podmioty umieszczone w wykazie: 

Joseph Kony, umieszczony w wykazie w dniu 7 marca 2016 r. 

Ali Kony, umieszczony w wykazie w dniu 23 sierpnia 2016 r. 

Boża Armia Oporu (LRA), umieszczona w wykazie w dniu 7 marca 2016 r.” 

II.  W załączniku do decyzji 2013/798/WPZiB w pkt 6 dotyczącym Oumara Younousa Abdoulaya dodaje się w polu 
„Inne informacje” następujące informacje: 

„Według doniesień zmarł w dniu 11 października 2015 r.”  
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