
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/401 

z dnia 7 marca 2017 r. 

dotyczące wykonania art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 747/2014 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 747/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Sudanie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 i rozporządzenie (WE) 
nr 1184/2005 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 3, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 10 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 747/2014. 

(2)  W dniu 12 stycznia 2017 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany 
zgodnie z rezolucją Komitetu Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1591(2005) uaktualnił 
informacje dotyczące czterech osób objętych środkami ograniczającymi. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 747/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 747/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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 Brukseli dnia 7 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób zastępuje się następującymi wpisami:  

„1. ELHASSAN, Gaffar Mohamed 

Alias: Gaffar Mohmed Elhassan 

Wskazanie: Generał dywizji i dowódca zachodniego regionu wojskowego sudańskich sił zbrojnych (SAF). 

Krajowy numer identyfikacyjny: Nr dokumentu tożsamości byłego wojskowego: 4302. 

Data urodzenia: 24 czerwca 1952 r. 

Adres: El Waha, Omdurman, Sudan. 

Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r. 

Inne informacje: emerytowany wojskowy armii sudańskiej. Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu 
i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254 

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

Panel ekspertów stwierdza, że generał dywizji Gaffar Mohammed Elhassan oświadczył ekspertom, iż bezpośrednio 
dowodził operacyjnie (przede wszystkim dowodzenie taktyczne) wszystkimi jednostkami SAF w Darfurze, w czasie 
gdy był dowódcą zachodniego regionu wojskowego. Elhassan był dowódcą zachodniego regionu wojskowego od 
listopada 2004 r. (data przybliżona) do początku 2006 r. Według informacji panelu Elhassan był odpowiedzialny za 
naruszenia pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1591(2005), ponieważ ze względu na zajmowane stanowisko zażądał 
(z Chartumu) transferu sprzętu wojskowego do Darfuru bez uzyskania uprzedniej zgody komitetu powołanego na 
mocy rezolucji nr 1591(2005); Elhassan upoważniał również do prowadzenia takich działań (od 29 marca 2005 r.). 
Sam Elhassan przyznał się panelowi ekspertów, że w okresie od dnia 29 marca 2005 r. do grudnia 2005 r. 
sprowadzano do Darfuru z innych rejonów Sudanu samoloty, silniki samolotów i inny sprzęt wojskowy. 
Poinformował panel, że na przykład w okresie od dnia 18 do dnia 21 września 2005 r. do Darfuru sprowadzono 
bez upoważnienia dwa śmigłowce uderzeniowe typu Mi-24. Istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że 
Elhassan bezpośrednio odpowiadał, jako dowódca zachodniego regionu wojskowego, za upoważnienie do 
ofensywnych lotów wojskowych w regionie wokół Abu Hamra (23–24 lipca 2005 r.) i w regionie Jebel Moon 
w Darfurze Zachodnim (19 listopada 2005 r.). Śmigłowce uderzeniowe typu Mi-24 były zaangażowane w obie 
operacje i rzekomo otworzyły ogień w obu przypadkach. Panel ekspertów stwierdza, że Elhassan oświadczył, iż jako 
dowódca zachodniego regionu wojskowego osobiście zatwierdzał wnioski dotyczące wsparcia z powietrza i innych 
operacji powietrznych (zob. sprawozdanie panelu ekspertów, S/2006/65, punkty 266–269). Prowadząc takie 
działania, generał dywizji Gaffar Mohammed Elhassan naruszył odnośne postanowienia rezolucji RB ONZ nr 1591 
(2005), a zatem spełnia kryteria bycia wskazanym przez komitet w celu nałożenia nań sankcji.  

2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla 

Alias: a) (Sheikh) Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; 
h) AlNasseem; i) Al Nasseem 

Wskazanie: a) członek Zgromadzenia Narodowego Sudanu; b) w 2008 r. mianowany przez prezydenta Sudanu 
specjalnym doradcą przy Ministerstwie Spraw Federalnych; c) naczelny przywódca plemienia Jalul w Północnym 
Darfurze. 

Data urodzenia: a) 1 stycznia 1964 r.; b) 1959 r. 

Miejsce urodzenia: Kutum. 

Adres: a) Kabkabiya, Sudan, b) Kutum, Sudan (zamieszkały w Kabkabiya i mieście Kutum w Darfurze Północnym, 
zamieszkiwał także w Chartumie). 

Paszport: Nr paszportu dyplomatycznego: D014433, wydany 21 lutego 2013 r. (wygasa 21 lutego 2015 r.). 

Dokument identyfikacyjny: Zaświadczenia o obywatelstwie nr: A0680623. 
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Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r. 

Inne informacje: Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/un/5795065 

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

W sprawozdaniu organizacji Human Rights Watch stwierdzono, że jest ona w posiadaniu pisma z 13 lutego 2004 r. 
pochodzącego z lokalnego biura rządowego w Północnym Darfurze, rozkazującego »oddziałom bezpieczeństwa 
w okolicy« »umożliwienie działalności mudżahedinom i ochotnikom pod przywództwem szejka Musy Hilala, tak aby 
posuwali się oni do przodu w regionie [Północnego Darfuru] i rozkazującego zaspokojenie ich podstawowych 
potrzeb«. W dniu 28 września 2005 r. 400 członków arabskiej milicji zaatakowało wioski Aro Sharrow (w tym 
obóz uchodźców wewnętrznych), Acho i Gozmena w Zachodnim Darfurze. Uważamy również, że Musa Hilal było 
obecny podczas ataku na obóz uchodźców wewnętrznych w Aro Sharrow: jego syn zginął w trakcie ataku 
Sudańskiej Armii Wyzwolenia na Shareia, a zatem Musa Hilal był wówczas zaangażowany w osobistą krwawą 
zemstę rodową. Istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że jako naczelny przywódca plemienia ponosił on 
bezpośrednią odpowiedzialność za te działania; jest on również odpowiedzialny za naruszanie międzynarodowego 
prawa humanitarnego i dotyczącego praw człowieka oraz za inne zbrodnie.  

3. SHARIF, Adam Yacub 

Alias: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub 

Wskazanie: dowódca Sudańskiej Armii Wyzwolenia (SLA). 

Data urodzenia: ok. 1976 r. 

Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r. 

Inne informacje: według doniesień zmarł w dniu 7 czerwca 2012 r. Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami 
Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783 

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

Żołnierze SLA dowodzeni przez Adama Yacuba Shanta naruszyli porozumienie o zawieszeniu broni, przeprowa
dzając w dniu 23 lipca 2005 r. atak na kontyngent wojskowy sudańskiego rządu, który eskortował konwój 
ciężarówek niedaleko Abu Hamra w Północnym Darfurze; w wyniku ataku zginęło trzech żołnierzy. Po ataku 
zrabowano broń i amunicję rządowych oddziałów wojskowych. Panel ekspertów posiada informacje potwierdzające, 
że atak żołnierzy SLA odbył się i był z pewnością zorganizowany, a zatem został dobrze zaplanowany. Uzasadnione 
jest zatem założenie, zgodnie z wnioskami panelu, że Shant, jako zatwierdzony dowódca SLA w tym regionie, 
z pewnością wiedział o ataku oraz go zatwierdził lub zlecił. Ponosi on więc bezpośrednią odpowiedzialność za atak 
i spełnia kryteria umieszczenia w wykazie.  

4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim 

Alias: General Gibril Abdul Kareem Barey; »Tek«; Gabril Abdul Kareem Badri 

Wskazanie: dowódca polowy Krajowego Ruchu na rzecz Reform i Rozwoju (National Movement for Reform and 
Development – NMRD). 

Data urodzenia: 1 stycznia 1967 r. 

Miejsce urodzenia: region Nilu, El-Fasher, El-Fasher, Północny Darfur. 

Obywatelstwo: z urodzenia sudańskie. 

Adres: Tine, Sudan (zamieszkały w Tine, po sudańskiej stronie granicy z Czadem). 

Krajowy numer identyfikacyjny: a) 192-3238459- 9; b) zaświadczenie o obywatelstwie nabytym przez urodzenie 
nr: 302581. 

Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r. 

Inne informacje: Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/un/5795071 

9.3.2017 L 63/5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071


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

Mayu odpowiada za porwanie personelu misji Unii Afrykańskiej w Sudanie (AMIS) w Darfurze w październiku 
2005 r. Mayu otwarcie próbuje blokować działania misji AMIS metodą zastraszania; na przykład groził, że zestrzeli 
śmigłowce Unii Afrykańskiej (UA) w regionie Jebel Moon w listopadzie 2005 r. Prowadząc takie działania, Mayu 
w oczywisty sposób naruszył rezolucję RB ONZ nr 1591(2005), stwarzając zagrożenie dla stabilności w Darfurze, 
a zatem spełnia kryteria bycia wskazanym przez komitet w celu nałożenia nań sankcji.”  
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