
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/1117 

z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Mjanmie/Birmie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko 
Mjanmie/Birmie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008 (1), w szczególności jego art. 4i, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 2 maja 2013 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 401/2013. 

(2)  W dniu 25 czerwca 2018 r. Rada przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/898 (2), którym dodano 
siedem osób do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi 
zamieszczonego w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013. 

(3)  W odniesieniu do kilku wpisów uzyskano zaktualizowane informacje. 

(4)  Należy odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013 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 jest wiążące w całości i ma bezpośrednie zastosowanie we 
wszystkich państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2018 r. 

W imieniu Rady 
G. BLÜMEL 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/898 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 401/2013 

dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie (Dz.U. L 160 I z 25.6.2018, s. 1.). 



ZAŁĄCZNIK 

Wpisy nr 1, 3, 4 i 5 w wykazie osób i podmiotów zamieszczonym w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 
nr 401/2013 otrzymują następujące brzmienie:  

Nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny Data umie
szczenia 

„1. Aung Kyaw 
Zaw 

Data urodzenia: 
20 sierpnia 1961 r. 

Nr paszportu: 
DM000826 

Data wydania: 
22 listopada 2011 r. 

Termin ważności: 
21 listopada 2021 r. 

Wojskowy numer 
identyfikacyjny: BC 
17444 

Generał broni Aung Kyaw Zaw był dowódcą 
biura operacji specjalnych nr 3 sił zbrojnych 
Mjanmy (Tatmadaw) od sierpnia 2015 r. do 
końca 2017 r. Biuro operacji specjalnych nr 3 
nadzorowało dowództwo zachodnie, zatem gene
rał broni Aung Kyaw Zaw ponosi odpowiedzial
ność za akty okrucieństwa i poważne pogwałce
nia praw człowieka popełnione w tym okresie 
przez dowództwo zachodnie wobec ludności Ro
hingja w stanie Arakan. Czyny te obejmują bez
prawne zabójstwa, przemoc seksualną i systema
tyczne palenie domów i budynków należących 
do ludu Rohingja. 

25.6.2018 

3. Than Oo Data urodzenia: 
12 października 1973 r. 

Wojskowy numer 
identyfikacyjny: BC 
25723 

Generał brygady Than Oo jest dowódcą 99. dy
wizji piechoty lekkiej sił zbrojnych Mjanmy (Tat
madaw). Jest on zatem odpowiedzialny za akty 
okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw czło
wieka popełnione w drugiej połowie 2017 r. 
przez 99. dywizję piechoty lekkiej wobec lud
ności Rohingja w stanie Arakan. Czyny te obej
mują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną 
i systematyczne palenie domów i budynków nale
żących do ludu Rohingja. 

25.6.2018 

4. Aung Aung Wojskowy numer 
identyfikacyjny: BC 
23750 

Generał brygady Aung Aung jest dowódcą 33. 
dywizji piechoty lekkiej sił zbrojnych Mjanmy 
(Tatmadaw). Jest on zatem odpowiedzialny za 
akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw 
człowieka popełnione w drugiej połowie 2017 r. 
przez 33. dywizję piechoty lekkiej wobec lud
ności Rohingja w stanie Arakan. Czyny te obej
mują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną 
i systematyczne palenie domów i budynków nale
żących do ludu Rohingja. 

25.6.2018 

5. Khin Maung 
Soe  

Generał brygady Khin Maung Soe jest dowódcą 
15. dowództwa operacji wojskowych (czasami 
nazywanego również 15. dywizją piechoty lekkiej 
sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw)), którego część 
stanowi batalion piechoty nr 564. Jest on zatem 
odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne 
pogwałcenia praw człowieka popełnione w dru
giej połowie 2017 r. przez 15. dowództwo ope
racji wojskowych, w szczególności przez batalion 
piechoty nr 564, wobec ludności Rohingja w sta
nie Arakan. Czyny te obejmują bezprawne zabój
stwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie 
domów i budynków należących do ludu Ro
hingja. 

25.6.2018”   
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