
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/197 

z dnia 9 lutego 2018 r. 

w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń 

w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne 
środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej 
Republiki Konga (1), w szczególności art. 9, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1183/2005. 

(2)  W dniu 1 lutego 2018 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na 
podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1533 (2004), dodał 4 osoby 
do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi. Należy zatem dodać te osoby do załącznika I 
do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005. Ponieważ dwie z tych osób zostały już wskazane na podstawie 
załącznika Ia do tego rozporządzenia, należy je skreślić z załącznika Ia do tego rozporządzenia, aby były obecnie 
wskazane na podstawie załącznika I do tego rozporządzenia.. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I i Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W załączniku Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1. 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

Wymienione poniżej osoby dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku I część a) do rozporządzenia (WE) 
nr 1183/2005: 

„32.  Muhindo Akili Mundos (alias: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos) 

Funkcja: a) generał sił zbrojnych DRK (FARDC), dowódca 31. Brygady; b) generał brygady FARDC 

Data urodzenia: 10 listopada 1972 r. 

Miejsce urodzenia: Demokratyczna Republika Konga. 

Obywatelstwo: Demokratyczna Republika Konga. 

Data wskazania przez ONZ: 1 lutego 2018 r. 

Inne informacje: Muhindo Akili Mundos jest generałem FARDC, dowódcą 31. Brygady. We wrześniu 2014 r. został 
mianowany dowódcą sektora operacyjnego FARDC na terytorium Beni i Lubero, w tym dowódcą operacji Sukola I 
skierowanej przeciwko Sojuszowi Sił Demokratycznych (ADF). Pełnił tę funkcję do czerwca 2015 r. Stanowi też 
zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa DRK zgodnie z pkt 7 lit. e) rezolucji RB ONZ nr 2293. 

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia 
w wykazie: 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: 

Muhindo Akili Mundos został umieszczony w wykazie 1 lutego 2018 r. zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 7 
lit. e) rezolucji nr 2293 (2016) potwierdzonymi w rezolucji nr 2360 (2017). 

Informacje dodatkowe: 

Muhindo Akili Mundos był dowódcą kongijskiej armii odpowiedzialnym za działania wojskowe skierowane 
przeciwko ADF w ramach operacji Sukola I od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015 r. Jednostka FARDC pod 
dowództwem Mundosa nie podjęła interwencji, by zapobiec naruszaniu praw człowieka przez ADF, w tym atakom 
na ludność cywilną. Mundos werbował i wyposażał byłych bojowników z lokalnych ugrupowań zbrojnych, by brali 
udział w egzekucjach pozasądowych i masowych mordach dokonywanych przez ADF. 

Gdy był dowódcą operacji Sukola I prowadzonej przez FARDC, dowodził jednocześnie frakcją podgrupy ADF 
zwaną ADF-Mwalika i udzielał jej wsparcia. Pod dowództwem Mundosa doszło do ataków ADF-Mwalika na 
ludność cywilną. Bojownicy FARDC pod dowództwem Mundosa zapewniali dodatkowe wsparcie ADF-Mwalika 
podczas tych działań. 

33.  Guidon Shimiray Mwissa 

Data urodzenia: 13 marca 1980 r. 

Miejsce urodzenia: Kigoma, Walikale, Demokratyczna Republika Konga 

Data wskazania przez ONZ: 1 lutego 2018 r. 

Inne informacje: Ukończył szkołę średnią humanités sociales w Mpofi; w wieku 16 lat przyłączył się do ugrupowania 
zbrojnego dowodzonego przez She Kasikilę; wraz z Kasikilą wszedł w skład FARDC, jako batalion S3; w 2007 r. 
został ranny, a następnie przyłączył się do Mai Mai Simba pod dowództwem „Mando”; uczestniczył w utworzeniu 
NDC w 2008 r., stając się zastępcą dowódcy odpowiedzialnym za brygadę Aigle Lemabé. Stanowi też zagrożenie 
dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa DRK zgodnie z pkt 7 lit. g) rezolucji RB ONZ nr 2293. 

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia 
w wykazie: 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: 

Guidon Shimiray Mwissa został umieszczony w wykazie 1 lutego 2018 r. zgodnie z kryteriami określonymi 
w pkt 7 lit. g) rezolucji nr 2293 (2016) potwierdzonymi w rezolucji nr 2360 (2017). 
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Informacje dodatkowe: 

W 2014 r. „generał” Guidon Shimiray Mwissa odłączył się od Nduma defense du Congo (NDC) i stworzył własne 
ugrupowanie NDC-R. 

NDC-R dowodzone przez Guidona Shimiraya Mwissę wykorzystuje dzieci-żołnierzy i rozmieszcza je w konfliktach 
zbrojnych. W NDC-R jest również oskarżane o naruszenia praw człowieka we wschodnich prowincjach oraz 
o nakładanie nielegalnych podatków na obszarach wydobycia złota i przeznaczanie dochodów z nich na zakup 
broni z naruszeniem embarga na broń, którym objęte jest DRK. 

34.  Lucien Nzambamwita (alias: André Kalume) 

Data urodzenia: 1966 r. 

Miejsce urodzenia: komórka Nyagitabire, sektor Ruvune, gmina Kinyami, prefektura Byumba, Rwanda 

Obywatelstwo: Rwanda 

Data wskazania przez ONZ: 1 lutego 2018 r. 

Inne informacje: Stanowi zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa DRK zgodnie z pkt 7 lit. j) rezolucji 
RB ONZ nr 2293. 

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia 
w wykazie: 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: 

Lucien Nzambamwita został umieszczony w wykazie 1 lutego 2018 r. zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 7 
lit. j) rezolucji nr 2293 (2016) potwierdzonymi w rezolucji nr 2360 (2017). 

Informacje dodatkowe: 

Lucien Nzambamwita (alias André Kalume) jest wojskowym przywódcą Demokratycznych Sił Wyzwolenia Rwandy  
(FDLR) działających w DRK, które naruszają pokój, bezpieczeństwo i stabilność DRK i odpowiadają za naruszenia 
praw człowieka, w tym za działania i ataki wymierzone w ludność cywilną. 31 grudnia 2012 r. FDLR zostały 
objęte sankcjami komitetu ustanowionego na mocy rezolucji RB ONZ nr 1533. 

35.  Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga 

Funkcja: przywódca katangańskich rebeliantów 

Data urodzenia: 1974 r. 

Miejsce urodzenia: Manono Territory, prowincja Katanga (obecnie prowincja Tanganyika) 

Data wskazania przez ONZ: 1 lutego 2018 r. 

Inne informacje: Gédéon Kyungu należy do grupy etnicznej Balubakat. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Likasi 
i średniej w Manono, uzyskał dyplom ukończenia studiów pedagogicznych. W 1999 r. przyłączył się do ruchu Maï 
Maï i od 2003 r. dowodził jednym z najbardziej aktywnych ugrupowań w prowincji Katanga. W 2006 r. zgłosił się 
do sił pokojowych ONZ, by poddać się procesowi rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji. Zbiegł z więzienia 
w 2011 r., a poddał się w październiku 2016 r. Stanowi zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa DRK 
zgodnie z pkt 7 lit. e) rezolucji RB ONZ nr 2293. 

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia 
w wykazie: 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: 

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga został umieszczony w wykazie 1 lutego 2018 r. zgodnie 
z kryteriami określonymi w pkt 7 lit. e) rezolucji nr 2293 (2016) potwierdzonymi w rezolucji nr 2360 (2017). 
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Informacje dodatkowe: 

Jako przywódca partyzantki Bakata Katanga (znanej także jako Kata Katanga) w latach 2011–2014 Gédéon Kyungu 
Mutanga brał udział w poważnym naruszaniu praw człowieka, takim jak dokonywanie zabójstw i ataków na 
ludność cywilną, zwłaszcza na obszarach wiejskich w prowincji Katanga. Jako dowódca ugrupowania zbrojnego 
Bakata Katanga, winnego poważnych naruszeń praw człowieka i zbrodni wojennych, w tym ataków na ludność 
cywilną, w południowo-wschodniej części DRK, Gédéon Kyungu Mutanga stanowi zagrożenie dla pokoju, 
stabilności i bezpieczeństwa DRK.”.   

ZAŁĄCZNIK II 

Wymienione poniżej osoby usuwa się z załącznika Ia część A) do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005: 

„9.  Gédéon Kyungu Mutanga; 

13.  Muhindo Akili Mundos.”.  
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