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R E GL U G ER Ð
um breyting á reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Mið-Afríkulýðveldið
nr. 760/2014, ásamt síðari breytingum.
1. gr.
Þvingunaraðgerðir.
Eftirfarandi töluliðir bætist við 1. mgr. 2. gr. reglugerðar um þvingunaraðgerðir varðandi MiðAfríkulýðveldið nr. 760/2014, ásamt síðari breytingum, í réttri númeraröð:
1.10 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/412 frá 7. mars 2017 um breytingu á ákvörðun
2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu, fylgiskjal 1.10.
1.11 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/901 frá 24. maí 2017 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu, fylgiskjal
1.11.
1.12 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/916 frá 29. maí 2017 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu, fylgiskjal
1.12.
1.13 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/1103 frá 20. júní 2017 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu, fylgiskjal
1.13.
2.10 Reglugerð ráðsins (ESB) 2017/400 frá 7. mars 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr.
224/2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu, fylgiskjal 2.10.
2.11 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2017/890 frá 24. maí 2017 um framkvæmd 1. mgr.
17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í MiðAfríkulýðveldinu, fylgiskjal 2.11.
2.12 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2017/906 frá 29. maí 2017 um framkvæmd 3. mgr.
17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í MiðAfríkulýðveldinu, fylgiskjal 2.12.
2.13 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2017/1090 frá 20. júní 2017 um framkvæmd 1.
mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í MiðAfríkulýðveldinu, fylgiskjal 2.13.
Eftirfarandi töluliðir í sömu grein skulu falla niður: 1.8 og 2.8.
Á eftir 2. mgr. kemur ný málsgrein sem verður 3. mgr.:
Sameiginlegur hergagnalisti Evrópusambandsins, sem vísað er til í framangreindum gerðum, er
birtur með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB frá 6. maí 2009 um að einfalda skilmála
og skilyrði vegna tilflutnings varnartengdra vara innan Bandalagsins (EES-viðbætir nr. 56, 10.
október 2013, bls. 801-836), ásamt síðari breytingum, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 111/2013, 14. júní 2013, og nefnist þar „Skrá yfir varnartengdar vörur“. Tilskipunin er innleidd
með reglugerð um eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu nr. 361/2016,
ásamt síðari breytingum.
Þriðja málsgrein 2. gr. verður 4. mgr.
2. gr.
Gildistaka o.fl.
Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 4. og 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi.
Utanríkisráðuneytinu, 11. september 2017.
Guðlaugur Þór Þórðarson.

Sturla Sigurjónsson.
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Fylgiskjal 1.10.

ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2017/412
frá 7. mars 2017
um breytingu á ákvörðun 2013/798/SSUÖ
um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið, einkum 29. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hinn 23. desember 2013 samþykkti ráðið ákvörðun 2013/798/SSUÖ (1).

2)

Hinn 27. janúar 2017 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 2339 (2017).

3) Í ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2339 (2017) er kveðið á um tilteknar breytingar á
undanþágum frá vopnasölubanninu og á viðmiðunum um tilgreiningu varðandi aðila og rekstrareininga sem
þvingunaraðgerðirnar taka til.
4)

Frekari aðgerða er þörf af hálfu Sambandsins til þess að hrinda tilteknum aðgerðum í framkvæmd.

5)

Því ber að breyta ákvörðun 2013/798/SSUÖ til samræmis við það.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Ákvörðun 2013/798/SSUÖ er breytt sem hér segir:
1)

Í stað 2. gr. komi eftirfarandi:
„2. gr.
Ákvæði 1. gr. gilda ekki um:
a) sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning á vopnum og tengdum hergögnum og veitingu skyldrar
tækniaðstoðar eða fjármagns og fjárhagsaðstoðar, sem eingöngu er ætluð sem stuðningur eða til
notkunar fyrir margþætta, samþætta sendisveit Sameinuðu þjóðanna um stöðugleika í MiðAfríkulýðveldinu („Minusca“), svæðisbundna aðgerðasveit Afríkusambandsins („AU-RTF“) og
sendinefndir Sambandsins og franska liðsaflann sem sendur hefur verið á vettvang í MiðAfríkulýðveldinu,
b) sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning á óbanvænum búnaði og veitingu þjónustu, þ.m.t.
aðgerðaþjálfun og önnur þjálfun fyrir öryggissveitir Mið-Afríkulýðveldisins, þ.m.t. borgaralegar
löggæslustofnanir ríkisins, sem einungis er ætluð til stuðnings eða nota fyrir enduruppbyggingu
Mið-Afríkulýðveldisins á sviði öryggismála, í samvinnu við Minusca, og sem nefndinni, sem
stofnuð var skv. 57. mgr. ályktunar öryggisráðs SÞ 2127 (2013) („nefndin“) hefur verið tilkynnt um
fyrir fram,
c) sölu, afhendingu og tilflutning eða útflutning á vopnum og tengdum hergögnum sem herafli
Lýðveldisins Chad eða Lýðveldisins Súdans flytur með sér til Mið-Afríkulýðveldisins, sem eingöngu eru til notkunar af hálfu alþjóðlegra eftirlitssveita þríhliða liðsaflans sem Mið-Afríkulýðveldið, Chad og Súdan komu á fót 23. maí 2011 í Kartúm til að auka öryggi á sameiginlegum
landamærasvæðum, í samvinnu við Minusca, sem nefndin hefur samþykkt fyrir fram,
d) sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning á óbanvænum herbúnaði, sem einungis er til nota í
mannúðar- eða verndarskyni, og tengdri, tæknilegri aðstoð eða þjálfun sem nefndin hefur samþykkt
fyrir fram,
e) sölu, afhendingu, flutning eða útflutning á hlífðarfatnaði, þ.m.t. skotheldum jökkum og herhjálmum,
sem starfslið SÞ, starfslið Evrópusambandsins eða aðildarríkja þess, fulltrúar fjölmiðla og starfsmenn hjálpar- og þróunarstofnana og fylgilið þeirra flytja tímabundið út til Mið-Afríkulýðveldisins
til eigin nota eingöngu,
f) sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning á smávopnum og öðrum tengdum búnaði, eingöngu til
notkunar af hálfu alþjóðlegra eftirlitssveita, sem gæta öryggis á Sangha River-verndarsvæðinu sem
tekur til þriggja landa, til varna gegn veiðiþjófnaði, smygli á fílabeini og vopnum og annarri
starfsemi sem brýtur gegn landslögum í Mið-Afríkulýðveldinu eða alþjóðlegum lagalegum
skuldbindingum þess, og sem nefndinni hefur verið tilkynnt um fyrir fram,
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g) sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning á vopnum og öðrum tengdum, banvænum búnaði til
öryggissveita Mið-Afríkulýðveldisins, þ.m.t. borgaralegra löggæslustofnana ríkisins, einungis til
stuðnings eða nota fyrir enduruppbyggingu Mið-Afríkulýðveldisins á sviði öryggismála, sem
nefndin hefur samþykkt fyrir fram, eða
h) aðra sölu, afhendingu og tilflutning eða útflutning á vopnum og skyldum hergögnum eða að láta í té
aðstoð eða starfsfólk sem nefndin samþykkir fyrir fram.“
2)

Í stað 1. mgr. 2. gr. a komi eftirfarandi:
„1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra að inn á yfirráðasvæði þeirra komi eða
um þau fari þeir aðilar sem nefndin hefur tilgreint:
a) að taki þátt í eða styðji við aðgerðir sem grafa undan friði, öryggi eða stöðugleika í MiðAfríkulýðveldinu, þ.m.t. aðgerðir sem ógna eða koma í veg fyrir stöðugleika- og sáttaferlið, eða sem
ýta undir ofbeldi,
b) að brjóti gegn vopnasölubanninu, sem komið var á með 54. mgr. ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 2127
(2013) og 1. gr. þessarar ákvörðunar, eða sem hafa, beint eða óbeint, afhent, selt eða tilfært vopn
eða tengd hergögn, eða tækniráðgjöf, þjálfun eða aðstoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagsleg aðstoð,
til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka í Mið-Afríkulýðveldinu, eða verið viðtakendur þessa, í
tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka í Mið-Afríkulýðveldinu,
c) að taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg mannréttindalög eða alþjóðlegan mannúðarrétt, eftir því sem við á, eða sem eru mannréttindabrot, í MiðAfríkulýðveldinu, þ.m.t. árásir sem beinast gegn almennum borgurum, árásir á grundvelli þjóðernislegs uppruna eða trúarbragða, árásir á skóla og sjúkrahús og brottnám og nauðungarflutninga,
d) að taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið
ofbeldi í Mið-Afríkulýðveldinu,
e) að taki börn í þjónustu sína eða noti þau í vopnuðum átökum í Mið-Afríkulýðveldinu og brjóti
þannig gegn gildandi reglum þjóðaréttar,
f) að veiti vopnuðum hópum eða afbrotasamtökum stuðning með ólöglegri nýtingu eða verslun með
náttúruauðlindir, þ.m.t. demanta, gull og villt dýr, auk afurða af villtum dýrum, í eða frá MiðAfríkulýðveldinu,
g) að hindri mannúðaraðstoð við Mið-Afríkulýðveldið eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun
hennar í Mið-Afríkulýðveldinu,
h) að taki þátt í að skipuleggja, stjórna, styrkja eða gera árásir á sendisveitir Sameinuðu þjóðanna eða
alþjóðlegar öryggissveitir á staðnum, þ.m.t. margþættar, samþættar sendisveitir Sameinuðu
þjóðanna um stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu (Minusca), sendisveitir Sambandsins og franskar
sveitir sem styðja þær,
i) að séu leiðtogar rekstrareiningar sem nefndin hefur tilgreint, eða hafi veitt stuðning eða starfað í
þágu, fyrir hönd eða samkvæmt fyrirmælum aðila eða rekstrareiningar, sem nefndin hefur tilgreint,
eða rekstrareiningar í eigu eða undir stjórn tilgreinds aðila eða rekstrareiningar sem nefndin hefur
tilgreint,
sem skráðir eru í viðaukann við þessa ákvörðun.“

3)

Ákvæðum 2. gr. b er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:
„1. Frysta ber alla fjármuni og efnahagslegan auð, sem með beinum eða óbeinum hætti er í eigu eða undir
stjórn aðila og rekstrareininga sem nefndin hefur tilgreint, og skráð er í viðauka:
a) að taki þátt í eða styðji við aðgerðir sem grafa undan friði, öryggi eða stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu, þ.m.t. aðgerðir sem ógna eða koma í veg fyrir stöðugleika- og sáttaferlið, eða sem ýta
undir ofbeldi,
b) að brjóti gegn vopnasölubanninu, sem komið var á með 54. mgr. ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 2127
(2013) og 1. gr. þessarar ákvörðunar, eða sem hafa, beint eða óbeint, afhent, selt eða tilfært vopn
eða tengd hergögn, eða tækniráðgjöf, þjálfun eða aðstoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagslega aðstoð,
til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka í Mið-Afríkulýðveldinu, eða verið viðtakendur þessa, í
tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka í Mið-Afríkulýðveldinu,
c) að taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg
mannréttindalög eða alþjóðlegan mannúðarrétt, eftir því sem við á, eða sem eru mannréttindabrot, í
Mið-Afríkulýðveldinu, þ.m.t. árásir sem beinast gegn almennum borgurum, árásir á grundvelli
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þjóðernislegs uppruna eða trúarbragða, árásir á skóla og sjúkrahús og brottnám og nauðungarflutninga,
að taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið
ofbeldi í Mið-Afríkulýðveldinu,
að taki börn í þjónustu sína eða noti þau í vopnuðum átökum í Mið-Afríkulýðveldinu og brjóti
þannig gegn gildandi reglum þjóðaréttar,
að veiti vopnuðum hópum eða afbrotasamtökum stuðning með ólöglegri nýtingu eða verslun með
náttúruauðlindir, þ.m.t. demanta, gull og villt dýr, auk afurða af villtum dýrum, í eða frá MiðAfríkulýðveldinu,
að hindri mannúðaraðstoð við Mið-Afríkulýðveldið eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun
hennar í Mið-Afríkulýðveldinu,
að taki þátt í að skipuleggja, stjórna, styrkja eða gera árásir á sendisveitir Sameinuðu þjóðanna eða
alþjóðlegar öryggissveitir á staðnum, þ.m.t. margþættar, samþættar sendisveitir Sameinuðu
þjóðanna um stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu (Minusca), sendisveitir Sambandsins og franskar
sveitir sem styðja þær,
að séu leiðtogar rekstrareiningar sem nefndin hefur tilgreint, eða hafi veitt stuðning eða starfað í
þágu, fyrir hönd eða samkvæmt fyrirmælum aðila eða rekstrareiningar, sem nefndin hefur tilgreint,
eða rekstrareiningar í eigu eða undir stjórn tilgreinds aðila eða rekstrareiningar sem nefndin hefur
tilgreint.“

b) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi:
„4. Aðildarríki getur einnig gert undanþágur frá þeim aðgerðum er um getur í 1. og 2. mgr. að því er
varðar fjármuni og efnahagslegan auð sem er:
a) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að fram kominni tilkynningu hlutaðeigandi aðildarríkis til
nefndarinnar og að fengnu samþykki hennar,
b) andlag veðs eða niðurstöðu dómstóls, stjórnsýslustofnunar eða gerðardóms, þar sem kveðið er á um
að nota megi fjármunina og hinn efnahagslega auð til að fullnægja skilyrðum veðsins eða
fyrrnefndrar niðurstöðu, að því tilskildu að veðið eða niðurstaðan hafi verið skráð fyrir 27. janúar
2017 og sé ekki til hagsbóta fyrir aðila eða rekstrareiningu, er um getur í þessari grein, eftir að
hlutaðeigandi aðildarríki hefur sent nefndinni tilkynningu þessu viðvíkjandi.“
2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Gjört í Brussel 7. mars 2017.
Fyrir hönd ráðsins,
L. GRECH
forseti.
1

( ) Ákvörðun ráðsins 2013/798/SSUÖ frá 23. desember 2013 um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu (Stjtíð. ESB L
352, 24.12.2013, bls. 51).

Fylgiskjal 1.11.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2017/901
frá 24. maí 2017
um framkvæmd ákvörðunar 2013/798/SSUÖ
um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu

Viðaukanum við ákvörðun 2013/798/SSUÖ er hér með breytt eins og kemur fram í viðauka við ákvörðun
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
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http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/901/oj.
Síðari breytingar og uppfærslur viðaukans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB
(http://eur-lex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 1.12.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2017/916
frá 29. maí 2017
um framkvæmd ákvörðunar 2013/798/SSUÖ
um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu

Viðaukanum við ákvörðun 2013/798/SSUÖ er hér með breytt eins og kemur fram í viðauka við ákvörðun
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/916/oj.
Síðari breytingar og uppfærslur viðaukans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB
(http://eur-lex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 1.13.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2017/1103
frá 20. júní 2017
um framkvæmd ákvörðunar 2013/798/SSUÖ
um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu

Viðaukanum við ákvörðun 2013/798/SSUÖ er hér með breytt eins og kemur fram í viðauka við ákvörðun
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1103/oj.
Síðari breytingar og uppfærslur viðaukans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB
(http://eur-lex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 2.10.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2017/400
frá 7. mars 2017
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 224/2014
um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 215. gr.,
með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2013/798/SSUÖ frá 23. desember 2013 um þvingunaraðgerðir gegn MiðAfríkulýðveldinu (1),
með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá æðsta fulltrúa Evrópusambandsins í utanríkis- og öryggismálum og
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
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1)

Með reglugerð ráðsins (ESB) nr. 224/2014 (2) koma til framkvæmda tilteknar aðgerðir sem kveðið er á um
í ákvörðun 2013/798/SSUÖ.

2)

Ákvörðun 2013/798/SSUÖ kveður á um vopnasölubann gegn Mið-Afríkulýðveldinu og frystingu
fjármuna og efnahagslegs auðs tiltekinna aðila sem taka þátt í eða styðja við aðgerðir sem grafa undan
friði, öryggi eða stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu.

3)

Hinn 27. janúar 2017 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun 2339 (2017) um að breyta
viðmiðunum um tilgreiningu vegna frystingar eigna. Ráðið samþykkti ákvörðun (SSUÖ) 2017/412 (3) um
breytingu á ákvörðun 2013/798/SSUÖ til að koma til framkvæmda ályktun öryggisráðs SÞ nr. 2339
(2017).

4)

Fyrrnefnd aðgerð fellur undir gildissvið sáttmálans og því er lagasetning á vettvangi Evrópusambandsins
nauðsynleg til að framfylgja henni, einkum til að tryggt sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti
henni með samræmdum hætti.

5)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 224/2014 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 224/2014 er breytt sem hér segir:
1)

Í stað c-liðar 3. gr. komi eftirfarandi:
„c) í tengslum við birgðir óbanvæns búnaðar og veitingu aðstoðar, þ.m.t. aðgerðaþjálfun og önnur þjálfun
fyrir öryggissveitir Mið-Afríkulýðveldisins, þ.m.t. borgaralegar löggæslustofnanir ríkisins, sem
einungis eru ætluð til stuðnings eða nota fyrir enduruppbyggingu Mið-Afríkulýðveldisins á sviði
öryggismála, í samvinnu við margþætta, samþætta sendisveit Sameinuðu þjóðanna um stöðugleika í
Mið-Afríkulýðveldinu (Minusca), að því tilskildu að framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir
hafi verið tilkynnt um það fyrir fram.“

2)

Í stað 3. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi:
„3. Ákvæði I. viðauka skulu taka til einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga og stofnana sem
framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint:
a) að taki þátt í eða styðji við aðgerðir sem grafa undan friði, öryggi eða stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu, þ.m.t. aðgerðir sem ógna eða koma í veg fyrir stöðugleika- og sáttaferlið, eða sem ýta
undir ofbeldi,
b) að brjóti gegn vopnasölubanninu, sem komið var á með 54. mgr. ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 2127
(2013), eða hafi, beint eða óbeint, afhent, selt eða tilfært vopn eða tengd hergögn, eða tækniráðgjöf,
þjálfun eða aðstoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagsleg aðstoð, til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka í
Mið-Afríkulýðveldinu, eða verið viðtakendur þessa, í tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra
hópa eða afbrotasamtaka í Mið-Afríkulýðveldinu,
c) að taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg
mannréttindalög eða alþjóðlegan mannúðarrétt, eftir því sem við á, eða sem eru mannréttindabrot, í
Mið-Afríkulýðveldinu, þ.m.t. verknaði sem beinast gegn almennum borgurum, árásir á grundvelli
þjóðernislegs uppruna eða trúarbragða, árásir á skóla og sjúkrahús og brottnám og nauðungarflutninga,
d) að taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið
ofbeldi í Mið-Afríkulýðveldinu,
e) að taki börn í þjónustu sína eða noti þau í vopnuðum átökum í Mið-Afríkulýðveldinu og brjóti
þannig gegn gildandi reglum þjóðaréttar,
f) að veiti vopnuðum hópum eða afbrotasamtökum stuðning með ólöglegri nýtingu eða verslun með
náttúruauðlindir, þ.m.t. demanta, gull og villt dýr, auk afurða af villtum dýrum, í eða frá MiðAfríkulýðveldinu,
g) að hindri mannúðaraðstoð við Mið-Afríkulýðveldið eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun
hennar í Mið-Afríkulýðveldinu,
h) að taki þátt í að skipuleggja, stjórna, styrkja eða gera árásir á sendisveitir Sameinuðu þjóðanna eða
alþjóðlegar öryggissveitir á staðnum, þ.m.t. margþætt, samþætt sendisveit Sameinuðu þjóðanna um
stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu (Minusca), sendisveitir Sambandsins og frönsku sveitirnar sem
styðja þær,
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i) að séu leiðtogar rekstrareiningar, sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint,
eða hafi veitt stuðning eða starfað í þágu, fyrir hönd eða samkvæmt fyrirmælum aðila,
rekstrareiningar eða stofnunar, sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint, eða
rekstrareiningar í eigu eða undir stjórn tilgreinds aðila, rekstrareiningar eða stofnunar.“
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 7. mars 2017.
Fyrir hönd ráðsins,
L. GRECH
forseti.
(1) Stjtíð. ESB L 352, 24.12.2013, bls. 51.
(2) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 224/2014 frá 10. mars 2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu
(Stjtíð. ESB L 70, 11.3.2014, bls. 1).
(3) Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/412 frá 7. mars 2017 um breytingu á ákvörðun 2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn
Mið-Afríkulýðveldinu (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 102).

Fylgiskjal 2.11.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2017/890
frá 24. maí 2017
um framkvæmd 1. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014
um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu

I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 224/2014 er hér með breytt eins og kemur fram í viðauka við reglugerð
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/890/oj.
Síðari breytingar og uppfærslur viðaukans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB
(http://eur-lex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 2.12.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2017/906
frá 29. maí 2017
um framkvæmd 3. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014
um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu

I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 224/2014 er hér með breytt eins og kemur fram í viðauka við reglugerð
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/906/oj.
Síðari breytingar og uppfærslur viðaukans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB
(http://eur-lex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2017/1090
frá 20. júní 2017
um framkvæmd 1. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014
um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu

I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 224/2014 er hér með breytt eins og kemur fram í viðauka við reglugerð
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1090/oj.
Síðari breytingar og uppfærslur viðaukans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB
(http://eur-lex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.
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