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NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 224/2014
ze dne 10. března 2014
o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické
republice
RADA EVROPSKÉ UNIE,

na s ohledem Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek
215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince
2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) ze
dne 5. prosince 2013 a č. 2134 (2014) ze dne 28. ledna 2014,
stanoví rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP pozměněné rozhod
nutím Rady 2014/125/SZBP (2) zbrojní embargo proti Středoa
frické republice a zmrazení finančních prostředků a hospodářských
zdrojů některých osob, které jsou zapojené do činností, jež ohro
žují mír, stabilitu nebo bezpečnost Středoafrické republiky, či
poskytují pro tyto činnosti podporu.

(2)

Opatření stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2127
(2013) a č. 2134 (2014) spadají do oblasti působnosti Smlouvy
o fungování Evropské unie, a proto, především z důvodu zajištění
jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech
členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační
opatření na úrovni Unie.

(3)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané
zejména v Listině základních práv Evropské unie, především
právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo
na ochranu osobních údajů. Toto nařízení musí být uplatňováno
v souladu s těmito právy a zásadami.

(4)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpeč
nosti, kterou představuje situace ve Středoafrické republice, a v
zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny
a přezkumu přílohy rozhodnutí 2014/125/SZBP, by pravomoc
ke změně seznamů v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat
Rada.

(1) Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.
(2) Rozhodnutí Rady 2014/125/SZBP ze dne 10. března 2014, kterým se mění
rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické
republice (Viz strana 22. v tomto čísle Úředního věstníku).
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(5)

Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v příloze
I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo
právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny
důvody jejich zařazení na seznam, jak jsou předány Výborem
pro sankce Rady bezpečnosti OSN podle odstavce 57 rezoluce
Rady bezpečnosti OSN 2127(2013), aby měly příležitost se
k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo
nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připo
mínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou fyzickou nebo
právnickou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti infor
movat.

(6)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co
největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna
jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických
osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské
zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré
zpracování osobních údajů týkajících se fyzických osob podle
tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) a se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 95/46/ES (2).

(7)

Aby se zajistilo, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou
účinná, mělo by toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „zprostředkovatelskými službami“:
i) sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu,
prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a tech
nických služeb ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo
ii) prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technic
kých služeb, které jsou umístěny ve třetí zemi, za účelem jejich
převodu do jiné třetí země;
b) „nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž
vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po tomto
dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi,
zejména:
i) nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace
nebo s nimi spojeného;
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince
2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst.
L 8, 12.1.2001, s. 1.)
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
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ii) nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluho
pisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli
formě;
iii) nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;
iv) protinárok;
v) nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je
doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné
rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání.
c) „smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu
a právo, které se na ni vztahuje, jež zahrnuje jednu nebo více smluv
nebo podobných závazků uzavřených mezi stejnými nebo různými
stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy,
záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo
přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé
či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace
nebo s ní související;
d) „příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na
internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II;
e) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná,
movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je
použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
f) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání
finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem,
zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;
g) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu,
převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim
nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli
změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy,
určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto
prostředků, včetně správy portfolia;
h) „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho
druhu, mimo jiné:
i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební
příkazy a jiné platební nástroje;
ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na
účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;
iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové
nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupu
jících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních
úpisů a smluv o derivátových nástrojích;
iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející
z aktiv nebo jimi vytvářené;
v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné
finanční závazky;
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vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy a
vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na
finančních zdrojích;
i) „Výborem pro sankce“ Výbor Rady bezpečnosti OSN, který byl
zřízen podle odstavce 57 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127
(2013);
j) „technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se oprav,
vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických
služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, před
ávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická
pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;
k) „územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva
za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2
Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat:
a) technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se
zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském
seznamu Evropské unie (1) („Společný vojenský seznam“) nebo
s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvede
ného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Stře
doafrické republice nebo pro použití ve Středoafrické republice;
b) financování nebo finanční pomoc v souvislosti s prodejem, dodáv
kou, převodem nebo vývozem zboží a technologií uvedenými na
Společném vojenském seznamu, což zahrnuje zejména dotace,
půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění
pro jakýkoli jejich prodej, dodávku, převod nebo vývoz nebo pro
poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatel
ských služeb jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Středoafrické
republice nebo pro použití ve Středoafrické republice;
c) technickou pomoc, financování nebo finanční pomoc, zprostředkova
telské služby či přepravní služby související s poskytováním vyzbro
jených žoldnéřů ve Středoafrické republice nebo pro použití ve Stře
doafrické republice.
▼M4
Článek 3
Odchylně od článku 2 se zákazy stanovené v uvedeném článku nepo
užijí na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční
pomoci či zprostředkovatelských služeb:
a) určených výhradně k podpoře nebo pro potřeby Multidimenzionální
integrované stabilizační mise OSN ve Středoafrické republice
(MINUSCA), regionálních jednotek Africké unie (AU-RTF) a misí
Unie a francouzských sil nasazených ve Středoafrické republice;
(1) Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.
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b) spojených s ochrannými oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojen
ských přileb, dočasně vyvážených do Středoafrické republiky
zaměstnanci OSN, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky
humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem
pouze pro jejich osobní potřebu.
▼B
Článek 4
Odchylně od článku 2, pokud bylo poskytování této technické pomoci
nebo zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci
schváleno Výborem pro sankce, se zákazy v něm uvedené nepoužijí na
poskytování:
a) technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících
s nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humani
tární nebo ochranné účely;
b) technické pomoci, financování nebo finanční podpory prodeje,
převodu nebo vývozu zboží a technologií uvedených na Společném
vojenském seznamu nebo na poskytování související technické
pomoci nebo zprostředkovatelských služeb.

Článek 5
1.
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje,
které patří jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům
či orgánům uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy
či ovládány.
2.
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být
přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám,
subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo poskytnuty v jejich
prospěch.
▼M4
3.
Příloha I zahrnuje fyzické nebo právnické osoby, subjekty
a orgány, u nichž Výbor pro sankce shledal, že jsou zapojeny do
činností, jež ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Středoafrické repu
bliky, či poskytují podporu pro tyto činnosti, včetně činností, jež ohro
žují nebo porušují prozatímní dohody nebo ohrožují proces politické
transformace, včetně přechodu ke svobodným a spravedlivým demokra
tickým volbám, nebo tomuto procesu brání, nebo podněcují násilí tím,
že:
a) porušují zbrojní embargo stanovené v bodu 54 rezoluce Rady
bezpečnosti OSN č. 2127 (2013), nebo přímo či nepřímo dodaly,
prodaly nebo převedly ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím
ve Středoafrické republice nebo přijaly zbraně nebo jakýkoli souvi
sející materiál, nebo jakékoli technické poradenství, odbornou
přípravu či pomoc, včetně finančních prostředků a finanční pomoci,
související s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločinec
kých sítí ve Středoafrické republice;
b) jsou ve Středoafrické republice zapojeny do plánování, řízení či
páchání činů, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských
práv nebo případně mezinárodní humanitární právo, nebo které před
stavují zneužívání či porušování lidských práv, včetně činů zahrnu
jících sexuální násilí, cílené útoky na civilní obyvatelstvo, etnicky či
nábožensky zaměřených útoků, útoků na školy a nemocnice, únosů
a nuceného vysídlení;
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c) provádějí ve Středoafrické republice nábor dětí nebo je využívají
v ozbrojených konfliktech, čímž porušují platné mezinárodní právo;
d) poskytují podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím
prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně
diamantů, zlata a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin
a produktů z nich vyrobených nebo prostřednictvím nezákonného
obchodu s nimi ve Středoafrické republice nebo ze Středoafrické
republiky;
e) brání dodávkám humanitární pomoci do Středoafrické republiky
nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;
f) jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na
mise OSN nebo přítomné mezinárodní bezpečnostní síly, včetně
mise MINUSCA, misí Unie a francouzských operací, které je
podporují;
g) zastávají vedoucí postavení v některém ze subjektů určených
Výborem pro sankce, nebo poskytují podporu osobě, subjektu
nebo orgánu určenému Výborem pro sankce nebo subjektu vlastně
nému či řízenému určenou osobou, subjektem nebo orgánem, jednají
v jejich zájmu nebo jejich jménem či pod jejich vedením.
▼B
Článek 6
Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit
uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodář
ských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo
hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li
splněny následující podmínky:
a) dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo
hospodářské zdroje jsou:
i) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo práv
nických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I a rodin
ných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně
úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték,
plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků
za veřejné služby;
ii) určeny výlučně k hrazení přiměřených odměn za odborné
výkony či náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním
právních služeb, nebo
iii) určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné
vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo
hospodářských zdrojů a
b) dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce rozhodnutí dle
písmene a) a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti
takovému postupu nevznesl námitku do pěti pracovních dnů po
tomto oznámení.
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Článek 7
Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit
uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodář
ských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo
hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a pokud
příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské
zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, a za předpokladu, že
dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a že
Výbor pro sankce jej schválil.

Článek 8
Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit
uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodář
ských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou před
mětem soudcovského, správního nebo arbitrážního zástavního práva,
které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán
uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje
soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vynesené před tímto
dnem;
b) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity
výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovýmto zástavním
právem nebo uznaných jako platné takovýmto rozhodnutím, a to
v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí
práva osob majících takové nároky;
c) zástavní právo nebo rozhodnutí nemá sloužit k prospěchu fyzické
nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze I;
d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným
pořádkem v dotčeném členském státě a
e) Výbor pro sankce byl členským státem o zástavním právu nebo
soudním rozhodnutí informován.

Článek 9
Odchylně od článku 5 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo
právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě
smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou osobou, subjektem nebo
orgánem uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické
osoby, subjekty či orgány určeny Radou bezpečnosti OSN nebo
Výborem pro sankce, mohou příslušné orgány členských států za
podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmraze
ných finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený
příslušný orgán shledal, že:
a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na
platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či
orgánem uvedenými v příloze I;
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b) platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2 a
c) příslušný členský stát vyrozuměl Výbor pro sankce alespoň deset
dnů předem o svém záměru udělit povolení.

Článek 10
1.
Ustanovení čl. 5 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým insti
tucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly
na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na
seznamu v příloze I převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto
účtů budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce
neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.
2.
Ustanovení čl. 5 odst. 2 se nepoužije na připisování na zmrazené
účty:
a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;
b) plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly
uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické
osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy I,
nebo
c) plateb splatných podle soudcovského, správního nebo arbitrážního
zástavního práva nebo rozhodnutí, jak je uvedeno v článku 8, a
pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny
podle čl. 5 odst. 1.

Článek 11
1.
Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti
údajů a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty
a orgány:
a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve
kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou
usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech
a částkách zmrazených v souladu s článkem 5, a předají tyto infor
mace buď přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu
Komisi a
b) spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.
2.
Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístup
ňují příslušným členským státům.
3.
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto
článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo
obdrženy.
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Článek 12
Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo
výsledkem je obcházení opatření stanovených v článcích 2 a 5.

Článek 13
1.
Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo
odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje
učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením,
nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzické nebo právnické osoby,
subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků
či zaměstnanců, neprokáže-li se, že tyto finanční prostředky a hospo
dářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
2.
Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro
ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný
důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená
v tomto nařízení.

Článek 14
1.
Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo
operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo,
zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením,
a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je
nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména
nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk
nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk
nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:
a) určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány
uvedenými v příloze I;
b) jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány
jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo
orgánů uvedených v písmenu a).
2.
Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno
ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická
nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto
nároku.
3.
Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických
osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum
legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 15
1.
Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přija
tých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace,
které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména infor
mace o:
a) finančních prostředcích zmrazených na základě článku 5 a povoleních
udělených na základě článků 6,7 a 8;
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b) porušování tohoto nařízení a o problémech s jeho vymáháním a o
rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.
Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům
a Komisi jakékoli další důležité informace, které mají k dispozici
a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 16
Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnu
tých členskými státy.

Článek 17
1.
Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí
fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán na seznam a před
loží k tomuto určení odůvodnění, Rada zařadí tuto fyzickou nebo práv
nickou osobu, subjekt nebo orgán do přílohy I. Rada sdělí své rozhod
nutí a odůvodnění dotyčné fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo
orgánu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním ozná
mení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy, Rada
přezkoumá své rozhodnutí a fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt
nebo orgán o této skutečnosti informuje

3.
Pokud Rada bezpečnosti OSN rozhodne o vyjmutí fyzické nebo
právnické osoby, subjektu nebo orgánu ze seznamu nebo o změně iden
tifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu
uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu I.

Článek 18
V příloze I jsou uvedeny případné dostupné informace, jež poskytla
Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné
pro účely identifikace dotyčných fyzických nebo právnických osob,
subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou
zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní
příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa,
a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány,
tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, regis
trační číslo a místo podnikání. Příloha rovněž uvádí datum určení Radou
bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 19
1.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto naří
zení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
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2.
Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci
1neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny
následné změny.
Článek 20
1.
Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení
a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze
II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých interneto
vých stránek, jejichž seznam je v příloze II.
2.
Neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí členské
státy Komisi své příslušné orgány, včetně jejich kontaktních údajů,
a oznámí jí veškeré pozdější změny.
3.
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skuteč
nosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro
tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.
Článek 21
Toto nařízení se použije:
a) na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;
b) na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce
některého členského státu;
c) na všechny osoby nacházející se na území Unie nebo mimo něj,
které jsou státními příslušníky některého členského státu;
d) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané nebo
zřízené podle práva některého členského státu, ať se nachází na
území Unie nebo mimo něj;
e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti
s jakoukoli obchodní činností, která je provozována zcela nebo
částečně v rámci Unie.
Článek 22
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.
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PŘÍLOHA I
SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 5
A. Osoby
1. François Yangouvonda BOZIZÉ (další jméno: a) Bozize Yangouvonda )
Datum narození: 14. října 1946
Místo narození: Mouila, Gabon
Státní příslušnost: Středoafrická republika
Adresa: Uganda
Další informace: Matka se jmenuje Martine Kofiová.
Datum zařazení na seznam OSN: 9. 5. 2014
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté
Výborem pro sankce:
Bozizé byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134
(2014) jako osoba „zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost
Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti.“
Další informace
Ve spojení se svými stoupenci podněcoval Bozizé k útoku, k němuž došlo
5. prosince 2013 v Bangui. Od té doby se nadále pokouší vést destabilizační
operace s cílem udržet napětí v hlavním městě Středoafrické republiky. Před
útěkem ze Středoafrické republiky 24. března 2013 Bozizé údajně založil skupinu
milicí anti-balaka. V jednom komuniké Bozizé své milice nabádal, aby pokračo
valy v krutých činech namířených vůči stávajícímu režimu a islamistům. Bozizé
údajně poskytoval finanční a materiální podporu příslušníkům milicí, kteří usilují
o destabilizaci probíhající transformace a o návrat Bozizého k moci. Většina
členů milicí anti-balaka pochází z řad středoafrických ozbrojených sil, které se
po státním převratu rozptýlily po venkovských oblastech a které Bozizé následně
reorganizoval. Bozizé a jeho stoupenci ovládají více než polovinu jednotek
skupiny anti-balaka.
Síly věrné Bozizému byly vyzbrojeny útočnými puškami, minomety a raketomety
a ve stále vyšší míře jsou zapojeny do odvetných útoků proti muslimskému
obyvatelstvu Středoafrické republiky. Po útoku sil anti-balaka v Bangui
5. prosince 2013, při němž zahynulo více než 700 osob, se situace ve Středoa
frické republice rychle zhoršila.
2. Nourredine ADAM (další jména: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam;
c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)
Označován jako: a) generál; b) ministr pro bezpečnost; c) generální ředitel
„Zvláštního výboru pro ochranu demokratických výsledků“
Datum narození: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. ledna 1970
Místo narození: Ndele, Středoafrická republika
Státní příslušnost: Středoafrická republika Cestovní pas č.: D00001184
Adresa: Birao, Středoafrická republika
Datum zařazení na seznam OSN: 9. 5. 2014
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté
Výborem pro sankce:
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Nourredine byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce
2134 (2014) jako osoba „zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či
bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti.“

Další informace
Nourredine je jedním z původních čelných představitelů hnutí Séléka. Byl iden
tifikován jako generál i nejvyšší představitel jedné z ozbrojených povstaleckých
skupin v rámci hnutí Séléka, ústřední PJCC – skupiny, která je oficiálně známa
pod názvem „Úmluva vlastenců pro spravedlnost a mír“ a je rovněž známa pod
akronymem CPJP. Jakožto bývalý vedoucí představitel „fundamentalistické“
odštěpené skupiny Úmluvy vlastenců pro spravedlnost a mír (CPJP/F) byl
během útoků, k nimž došlo při předchozím povstání ve Středoafrické republice
v období od začátku prosince 2012 do března 2013, vojenským koordinátorem
skupiny ex-Séléka. Bez Nourredinovy pomoci a úzkých vztahů s čadskými
zvláštními silami by hnutí Séléka pravděpodobně nebylo schopno uchvátit moc
bývalému prezidentovi Středoafrické republiky Françoisi Bozizému.

Od 20. ledna 2014, kdy byla Catherine Samba-Panzaová jmenována prozatímní
prezidentkou, byl jedním z hlavních strůjců taktického stažení skupiny ex-Séléka
v Sibutu, jehož cílem bylo uskutečnit Nourredineův plán vytvořit ze severu země
baštu muslimů. Své síly zjevně nabádal k tomu, aby nedbaly rozkazů prozatímní
vlády a vojenských velitelů mezinárodní podpůrné mise pod africkým vedením
(MISCA). Nourredine aktivně řídí skupinu ex-Séléka – bývalé příslušníky
Séléky, které prezident Djotodia v září 2013 údajně rozpustil, řídí operace namí
řené proti křesťanským čtvrtím a nadále poskytuje značnou podporu a pokyny
skupině ex-Séléka působící ve Středoafrické republice.

Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 36
písm. b) rezoluce 2134 (2014) jako osoba „zapojená do plánování nebo řízení či
páchání činů porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezi
národní humanitární právo.“

Další informace
Poté, co skupina Séléka převzala 24. března 2013 kontrolu nad Bangui, byl
Nourredine Adam jmenován ministrem pro bezpečnost a poté generálním ředi
telem „Zvláštního výboru pro ochranu demokratických výsledků“ (Comité extra
ordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, již neexistující zpra
vodajské služby Středoafrické republiky). Nourredine Adam využíval CEDAD
jako svoji osobní politickou policii, která provedla řadu svévolných zatýkání,
mučení a mimosoudních poprav. Nourredine byl rovněž jedním z klíčových
aktérů, kteří stáli za krvavou operací v Boy Rabe. V srpnu 2013 zaútočily síly
Séléka na Boy Rabe, čtvrť v hlavním městě Středoafrické republiky považovanou
za baštu stoupenců Françoise Bozizého a jeho etnické skupiny. Pod záminkou, že
hledají ukryté zbraně, jednotky Séléky údajně zabily velký počet civilistů
a následně se pustily do rabování. Když se tyto útoky rozšířily i do dalších
čtvrtí, tisíce tamních obyvatel zaplavily mezinárodní letiště, jež bylo vzhledem
k přítomnosti francouzských jednotek považováno za bezpečné místo, a obsadily
jeho přistávací plochu.

Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 37
písm. d) rezoluce 2134 (2014) jako osoba „poskytující podporu ozbrojeným
skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání
přírodních zdrojů.“

Další informace
Začátkem roku 2013 sehrál Nourredine Adam důležitou roli v rámci sítí finan
cujících skupinu ex-Séléka. Podnikl cesty do Saúdské Arábie, Kataru a Spojených
arabských emirátů, aby pro povstalce z uvedené skupiny získal finanční
prostředky. Působil rovněž jako zprostředkovatel pro čadskou síť nelegálních
obchodníků s diamanty, která působila mezi Středoafrickou republikou a Čadem.
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4. Alfred YEKATOM (také znám jako: a) Alfred Yekatom Saragba, b) Alfred
Ekatom, c) Alfred Saragba, d) plukovník Rombhot, e) plukovník Rambo, f)
plukovník Rambot, g) plukovník Rombot, h) plukovník Romboh)
Funkce: Vrchní velitel středoafrických ozbrojených sil (FACA)

Datum narození: 23. června 1976

Místo narození: Středoafrická republika

Státní příslušnost: Středoafrická republika

Adresa: a) Mbaiki, provincie Lobaye, Středoafrická republika (tel.:
+236 72 15 47 07/ +236 75 09 43 41, b) Bimbo, provincie Ombella-Mpoko,
Středoafrická republika (dřívější adresa)

Další informace: Řídil velkou skupinu ozbrojených milic a velel jí. Jméno otce
(adoptivního otce) je Ekatom Saragba (psáno též: Yekatom Saragba). Bratr Yvese
Saragby, velitele milic anti-balaka ve městě Batalimo, provincie Lobaye, a býva
lého vojáka FACA. Fyzický popis: barva očí: černá; barva vlasů: lesklá, tmavá;
pleť: černá; výška: 170 cm; váha: 100 kg. K dispozici fotografie k zařazení
do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté
Výborem pro sankce:

Alfred Yekatom byl zařazen na seznam dne 20. srpna 2015 podle bodu 11
rezoluce 2196 (2015) jako osoba „zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu
či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu těmto činnostem,
včetně činností, jež ohrožují nebo porušují prozatímní dohody, nebo ohrožují
proces politické transformace, včetně přechodu ke svobodným a spravedlivým
demokratickým volbám, nebo tomuto procesu brání, či podněcují násilí.“

Další informace:
Alfred Yekatom, také znám jako plukovník Rombhot, je velitel militantní frakce
křesťanských milic anti-balaka, známé jako „anti-balaka z jihu“. Byl nositelem
hodnosti vrchního velitele středoafrických ozbrojených sil (FACA – Forces
Armées Centrafricaines).

Yekatom se zapojil do činností ohrožujících mír, stabilitu a bezpečnost Středoa
frické republiky a poskytl podporu těmto činnostem, včetně činností, jež ohrožují
prozatímní dohody a jež ohrožují proces politické transformace. Yekatom řídil
velkou skupinu ozbrojených milic a velel jí a působil v sousedství PK 9 v Bangui
a ve městech Bimbo (provincie Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa a Mbaïki (hlavní
město provincie Lobaye) a zřídil si velitelství v lesním hospodářství v Batalimu.

Yekatom přímo řídil více než desítku kontrolních stanovišť obsazených průměrně
deseti ozbrojenými milicionáři ve vojenských uniformách, kteří přepravovali
zbraně včetně vojenských útočných pušek z hlavního mostu mezi městy
Bimbo a Bangui do Mbaïki (provincie Lobaye) a z Pissy do Batalima (poblíž
hranic s Konžskou republikou) a vybírali neoprávněné daně z osobních vozidel
a motocyklů, osobních dodávkových a nákladních automobilů přepravujících
lesní zdroje do Kamerunu a Čadu, ale také z lodí plavících se po řece Oubangui.
Yekatom byl osobně spatřen při výběru části těchto neoprávněných daní.
Yekatom a jeho milice rovněž údajně zabíjeli civilisty.
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5. Habib SOUSSOU (také znám jako: Soussou Abib)
Funkce: a) koordinátor milic anti-balaka pro provincii Lobaye, b) velitel středoa
frických ozbrojených sil (FACA)
Datum narození: 13. března 1980
Místo narození: Boda, Středoafrická republika
Státní příslušnost: Adresa ve Středoafrické republice: Boda, Středoafrická repub
lika (tel.: +236 72198628)
Další informace: 11. dubna 2014 jmenován velitelem oblasti (COMZONE) Boda
a 28. června 2014 velitelem celé provincie Lobaye. Pod jeho velením nadále
docházelo k cílenému zabíjení, střetům a útokům na humanitární organizace
a humanitární pracovníky. Fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: černá;
výška: 160 cm; váha: 60 kg. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního
sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté
Výborem pro sankce:
Habib Soussou byl zařazen na seznam dne 20. srpna 2015 podle bodů 11 a 12
písm. b) a e) rezoluce 2196 (2015) jako osoba „zapojená do činností ohrožujících
mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu těmto
činnostem, včetně činností, jež ohrožují nebo porušují prozatímní dohody, nebo
ohrožují proces politické transformace, včetně přechodu ke svobodným a spraved
livým demokratickým volbám, nebo tomuto procesu brání, či podněcují násilí;“
„zapojená ve Středoafrické republice do plánování, řízení či páchání činů, které
porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo případně mezinárodní
humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských
práv, včetně činů zahrnujících sexuální násilí, cílených útoků na civilní obyvatel
stvo, etnicky či nábožensky zaměřených útoků, útoků na školy a nemocnice,
únosů a nuceného vysídlení“ a „brání dodávkám humanitární pomoci do Středoa
frické republiky nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této
zemi.“
Další informace:
Habib Soussou byl jmenován anti-balaka velitelem oblasti (COMZONE) Boda
dne 11. dubna 2014 a tvrdil, že byl proto odpovědný za bezpečnostní situaci
v této oblasti. Dne 28. června 2014 generální koordinátor anti-balaka Patrice
Edouard Ngaïssona jmenoval Habiba Soussou provinčním koordinátorem pro
město Boda od 11. dubna 2014 a od 28. června 2014 pro celé území provincie
Lobaye. Každý týden docházelo k cílenému zabíjení, střetům a útokům milic
anti-balaka v Bodě proti humanitárním organizacím a humanitárním pracovníkům
v oblastech, v nichž byl Soussou velitelem nebo koordinátorem milic anti-balaka.
Soussousovy ozbrojené síly a milice anti-balaka se v těchto oblastech zaměřovaly
na civilní obyvatelstvo a vyhrožovaly mu.
6. Oumar YOUNOUS (také znám jako: a) Omar Younous, b) Oumar Sodiam, c)
Oumar Younous M'Betibangui)
Označován jako: Bývalý generál povstalecké skupiny Séléka
Státní příslušnost: Súdán
Adresa: a) Bria, Středoafrická republika (tel.: +236 75507560), b) Birao, Stře
doafrická republika, c) Tullus, jižní Dárfúr, Súdánu (dřívější adresa)
Další informace: Je pašerákem diamantů a tříhvězdičkovým generálem povsta
lecké skupiny Séléka a blízkým spolupracovníkem bývalého prozatímního
prezidenta Středoafrické republiky Michela Djotodii. Fyzický popis: barva vlasů:
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černá; výška: 180 cm; je příslušníkem etnické skupiny Fulani. K dispozici foto
grafie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU.
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté
Výborem pro sankce:
Oumar Younous byl zařazen na seznam dne 20. srpna 2015 podle bodů 11 a 12
písm. d) rezoluce 2196 (2015) jako osoba „zapojená do činností ohrožujících mír,
stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu těmto
činnostem, včetně činností, jež ohrožují nebo porušují prozatímní dohody, nebo
ohrožují proces politické transformace, včetně přechodu ke svobodným a spraved
livým demokratickým volbám, nebo tomuto procesu brání, či podněcují násilí;“
a „poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřed
nictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů, zlata a volně
žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených nebo
prostřednictvím nezákonného obchodu s nimi ve Středoafrické republice.“
Další informace:
Oumar Younous, jako generál bývalé povstalecké skupiny Séléka a pašerák
diamantů, poskytoval podporu ozbrojené skupině prostřednictvím nezákonného
využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů, a nezákonného obchodu s nimi
ve Středoafrické republice.
V říjnu 2008 se Oumar Younous, bývalý řidič společnosti obchodující s diamanty
(SODIAM), připojil k povstalecké skupině Mouvement des Libérateurs Centra
fricains pour la Justice (MLCJ). V prosinci 2013 byl Oumar Younous identifi
kován jako tříhvězdičkový generál povstalecké skupiny Séléka a blízký spolu
pracovník prozatímního prezidenta Michela Djotodii.
Younous je zapojen do obchodu s diamanty z měst Bria a Sam Ouandja
do Súdánu. Prameny uvádějí, že Oumar Younous se zapojoval do shromažďo
vání balíčků s diamanty ukrytými ve městě Bria a převážel je do Súdánu
k prodeji.

▼M2
B. Subjekty

▼M5
1. BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
(také známá jako: a) BADICA/KRDIAM, b) KARDIAM)
Adresa: a) BP 333, Bangui, Středoafrická republika (tel.: +32 3 2310521, Fax:
+32 3 2331839, e-mail: kardiam.bvba@skvnet·be: internetová stránka:
www.groupeabdoulkarim.com) b) Antverpy, Belgie
Další informace: V čele společnosti je od 12. prosince 1986 Abdoul-Karim DanAzoumi a od 1. ledna 2005 Aboubaliasr Mahamat. Mezi pobočky patří MINAiR
a SOFIA TP (Douala, Kamerun).
Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté
Výborem pro sankce:
Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM byla zařazena na seznam
dne 20. srpna 2015 podle bodu 12 písm. d) rezoluce 2196 (2015) jako subjekt
„poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednic
tvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů, zlata a volně
žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených nebo
prostřednictvím nezákonného obchodu s nimi ve Středoafrické republice“.
Další informace:
BADICA/KARDIAM poskytla podporu ozbrojeným skupinám ve Středoafrické
republice, zejména bývalým příslušníkům povstalecké skupiny Séléka a milicím
anti-balaka, prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně
diamantů a zlata, a nezákonného obchodu s nimi.
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Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) pokračovala v roce 2014
v nákupu diamantů z okolí měst Bria a Sam-Ouandja (provincie Haute Kotto)
ve východní části Středoafrické republiky, kde bývalé síly Séléka uvalovaly daně
na letadla přepravující diamanty a přijímaly bezpečnostní platby od sběračů
diamantů. Někteří dodavatelé společnosti BADICA ve městech Bria a SamOuandja jsou úzce spjati se svými bývalými veliteli povstalecké skupiny Séléka.
V květnu 2014 belgické orgány zabavily dva balíčky s diamanty zaslané do
zastoupení společnosti BADICA v Antverpách, která je úředně registrována
v Belgii jako KARDIAM. Znalci diamantů odhadovali, že zabavené diamanty
s vysokou pravděpodobností pocházejí ze střední Afriky a vykazují znaky
typické pro oblasti měst Sam-Ouandja a Bria, jakož i Nola (provincie Sangha
Mbaéré) na jihu země.
Obchodníci, kteří nakupovali diamanty nelegálně přepravované ze Středoafrické
republiky na zahraniční trhy, a to i ze západní části země, působili v Kamerunu
jménem společnosti BADICA.
V květnu 2014 BADICA rovněž vyvezla zlato získané v Yaloké (OmbellaMpoko), kde řemeslná těžba zlata spadala pod kontrolu skupiny Séléka až
do začátku února 2014, kdy ji převzaly milice anti-balaka.
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PŘÍLOHA II
Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro
účely oznamování Evropské komisi
BELGIE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULHARSKO
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ČESKÁ REPUBLIKA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DÁNSKO
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
NĚMECKO
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=
404888.html
ESTONSKO
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRSKO
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
ŘECKO
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ŠPANĚLSKO
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%
20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CORVATSKO
http://www.mvep.hr/sankcije
ITÁLIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
KYPR
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LOTYŠSKO
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITVA
http://www.urm.lt/sanctions
LUCEMBURSKO
http://www.mae.lu/sanctions
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MAĎARSKO
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/
nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NIZOZEMSKO
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
RAKOUSKO
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLSKO
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALSKO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/
quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMUNSKO
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVINSKO
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVENSKO
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINSKO
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ŠVÉDSKO
http://www.ud.se/sanktioner
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresa Evropské komise pro účely oznamování:
European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels
Belgie
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

