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R E GL U G ER Ð
um breyting á reglugerð um þvingunaraðgerðir
varðandi Mið-Afríkulýðveldið, nr. 760/2014.
1. gr.
Þvingunaraðgerðir.
Ákvæði 2. gr. reglugerðarinnar hljóði svo:
Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með
þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr.:
1. Ákvörðun ráðsins 2013/798/SSUÖ frá 23. desember 2013 um þvingunaraðgerðir gegn MiðAfríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 1).
1.1 Ákvörðun ráðsins 2014/125/SSUÖ frá 10. mars 2014 um breytingu á ákvörðun
2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 1.1).
1.2 Framkvæmdarákvörðun ráðsins 2014/863/SSUÖ frá 1. desember 2014 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 1.2).
1.3 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/336 frá 2. mars 2015 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 1.3).
1.4 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/739 frá 7. maí 2015 um breytingu á ákvörðun
2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 1.4).
1.5 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/1488 frá 2. september 2015 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 1.5).
2. Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 224/2014 frá 10. mars 2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi
ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 2).
2.1 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 1276/2014 frá 1. desember 2014 um framkvæmd
1. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í
Mið-Afríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 2.1).
2.2 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2015/324 frá 2. mars 2015 um framkvæmd 3. mgr.
17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í MiðAfríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 2.2).
2.3 Reglugerð ráðsins (ESB) 2015/734 frá 7. maí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr.
224/2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal
2.3).
2.4 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2015/1485 frá 2. september 2015 um framkvæmd 1.
mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í MiðAfríkulýðveldinu (sjá fylgiskjal 2.4).
Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, sem vísað er til í framangreindum gerðum, eru birtir á frummáli og/eða til þeirra vísað á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna eða vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, eftir því sem við á. Síðari breytingar og uppfærslur
listanna öðlast gildi við birtingu á þeim vefjum, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra
þvingunaraðgerða nr. 93/2008.
Framangreindar gerðir binda einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir án frekari lögfestingar, eftir því sem við getur átt, þ.m.t. ákvæði um viðskiptabann, landgöngubann og frystingu
fjármuna.
2. gr.
Breytingar á fylgiskjölum.
Fylgiskjöl 1, 1.1 og 2 eru ekki birt hér en koma fram í reglugerð nr. 760/2014 sem fylgiskjöl 1,
2 og 4.
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3. 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, 23. október 2015.
Gunnar Bragi Sveinsson.

Stefán Haukur Jóhannesson.
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS 2014/863/SSUÖ
frá 1. desember 2014
um framkvæmd ákvörðunar 2013/798/SSUÖ
um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu.

Viðaukinn við þessa ákvörðun kemur hér með í stað viðaukans við ákvörðun 2013/798/SSUÖ. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
„VIÐAUKI
Skrá yfir aðila sem um getur í 2. gr. a
og yfir aðila og rekstrareiningar sem um getur í 2. gr. b.
Viðaukinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í heildarlista öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna yfir
þvingunaraðgerðir:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/compendium-of-sanctions-lists.
Færslur sem varða Mið-Afríkulýðveldið eru merktar ,,CF“ í upphafi númers. Birtingardagsetning viðkomandi
aðila á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna kemur fram á eftir orðunum ,,Listed on“.“

Fylgiskjal 1.3.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/336
frá 2. mars 2015
um framkvæmd ákvörðunar 2013/798/SSUÖ
um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu.

Viðaukanum við framkvæmdarákvörðun SSUÖ 2015/336 er hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum
við þessa ákvörðun. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í heildarlista öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna yfir
þvingunaraðgerðir:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/compendium-of-sanctions-lists.
Færslur sem varða Mið-Afríkulýðveldið eru merktar ,,CF“ í upphafi númers. Birtingardagsetning viðkomandi
aðila á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna kemur fram á eftir orðunum ,,Listed on“.

Fylgiskjal 1.4.

ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/739
frá 7. maí 2015
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) í kjölfar samþykktar ályktunar
öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2127 (2013).

2)

Hinn 22. janúar 2015 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 2196 (2015).
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Í ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 2196 (2015) er kveðið á um tilteknar breytingar á þeim
viðmiðum sem gilda um aðgangstakmarkanir og frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs fyrir aðila eða
rekstrareiningar sem nefndin, sem komið er á fót skv. 57. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
2127 (2013), hefur tilgreint.

4)

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

5)

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á ákvörðun 2013/798/SSUÖ:
1)

Eftirfarandi grein bætist við:
„1. gr. a
Finnist hlutir, sem bannað er samkvæmt 1. gr., að afhenda, selja, færa til eða flytja út, skulu aðildarríki
leggja hald á þá, skrá þá og losa sig við þá (t.d. með því að eyðileggja þá, gera þá ónothæfa, geyma eða
flytja til ríkis, annars en uppruna- eða ákvörðunarríkis, til förgunar).“

2)

Í stað a-liðar 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
„a) sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning á vopnum og tengdum hergögnum og veitingu skyldrar
tækniaðstoðar eða fjármagns- og fjárhagsaðstoðar, eingöngu ætluð sem stuðningur eða til notkunar
fyrir margþætta, samþætta sendisveit Sameinuðu þjóðanna um stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu
(Minusca), svæðisbundna aðgerðasveit Afríkusambandsins (AU-RTF), og sendinefndir Sambandsins
og franska liðsaflann sem sendur hefur verið á vettvang í Mið-Afríkulýðveldinu,“

3)

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 aðilar, sem nefndin sem komið er á fót skv. 57. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna nr. 2127 (2013) („nefndin“), hefur tilgreint sem aðila sem taka þátt í eða veita aðstoð við
aðgerðir sem eru ógnun við frið, öryggi eða stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu, þ.m.t. aðgerðir sem ógna
eða brjóta gegn samningum sem lúta að umbreytingum eða ógna eða koma í veg fyrir pólitískt
umbreytingarferli, þ.m.t. umbreytingu í átt til frjálsra og sanngjarnra lýðræðislegra kosninga, eða sem ýta
undir ofbeldi, þ.m.t. aðilar:
a) sem brjóta 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,
b) sem taka 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 fela í sér kynferðislegt ofbeldi, aðgerðir gegn almennum
borgurum, árásir á grundvelli þjóðernis eða trúarbragða, árásir á skóla og sjúkrahús og brottnám og
nauðungarflutninga,
c) sem taka börn í þjónustu sína eða nota í vopnuðum átökum í Mið-Afríkulýðveldinu og brjóta þannig
gegn gildandi reglum þjóðaréttar,
d) sem veita vopnuðum hópum eða afbrotasamtökum stuðning með ólöglegri nýtingu eða viðskiptum
með náttúruauðlindir, þ.m.t. demanta, gull, villt dýr auk afurða af villtum dýrum í og frá MiðAfríkulýðveldinu,
e) sem hindra mannúðaraðstoð við Mið-Afríkulýðveldið eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun
hennar í Mið-Afríkulýðveldinu,
f) sem taka þátt í að skipuleggja, stjórna, styrkja eða gera árásir á sendinefndir Sameinuðu þjóðanna eða
alþjóðlegar öryggissveitir á staðnum, þ.m.t. margþætta, samþætta sendisveit Sameinuðu þjóðanna um
stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu (Minusca), sendinefndir Evrópusambandsins og franska liðsaflann sem styður þær,
g) sem eru leiðtogar rekstrareininga sem nefndin hefur tilgreint, eða hafa veitt stuðning, eða hafa starfað
í þágu eða fyrir hönd eða undir stjórn aðila eða rekstrareiningar sem nefndin hefur tilgreint, eða
rekstrareiningar í eigu eða undir stjórn tilgreinds aðila eða rekstrareiningar sem nefndin hefur tilgreint,
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eins og skráð er í viðaukanum við þessa ákvörðun.“
4)

Eftirfarandi komi í stað 1. mgr. 2. gr. b:
„1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð, sem með beinum eða óbeinum hætti er í eigu eða
undir stjórn aðila eða rekstrareininga, sem nefndin hefur tilgreint að taki þátt í aðgerðum eða styðji við
aðgerðir sem grafa undan friði, öryggi eða stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu, þ.m.t. aðgerðum sem ógna
eða brjóta gegn samningum sem lúta að umbreytingum eða ógna eða koma í veg fyrir pólitískt
umbreytingarferli, þ.m.t. umbreytingu í átt til frjálsra og sanngjarnra lýðræðislegra kosninga, eða sem ýta
undir ofbeldi, þ.m.t. aðilar og einingar:
a) sem brjóta 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,
b) sem taka 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 fela í sér kynferðislegt ofbeldi, aðgerðir gegn almennum
borgurum, árásir á grundvelli þjóðernis- eða trúarbragða, árásir á skóla og sjúkrahús og brottnám og
nauðungarflutninga,
c) sem taka börn í þjónustu sína eða nota í vopnuðum átökum í Mið-Afríkulýðveldinu og brjóta þannig
gegn gildandi reglum þjóðaréttar,
d) sem veita vopnuðum hópum eða afbrotasamtökum stuðning með ólöglegri nýtingu eða viðskiptum
með náttúruauðlindir, þ.m.t. demanta, gull, villt dýr auk afurða af villtum dýrum í og frá MiðAfríkulýðveldinu,
e) sem hindra mannúðaraðstoð við Mið-Afríkulýðveldið eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun
hennar í Mið-Afríkulýðveldinu,
f) sem taka þátt í að skipuleggja, stjórna, styrkja eða gera árásir á sendinefndir Sameinuðu þjóðanna eða
alþjóðlegar öryggissveitir á staðnum, þ.m.t. margþætta, samþætta sendisveit Sameinuðu þjóðanna um
stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu (Minusca), sendinefndir Sambandsins og franska liðsaflann sem
styður þær,
g) sem eru leiðtogar rekstrareininga sem nefndin hefur tilgreint, eða hafa veitt stuðning, eða hafa starfað
í þágu, fyrir hönd eða undir stjórn aðila eða rekstrareiningar, sem nefndin hefur tilgreint, eða
rekstrareiningar í eigu eða undir stjórn tilgreinds aðila eða rekstrareiningar sem nefndin hefur tilgreint.

Þeir aðilar og rekstrareiningar sem um getur í þessari málsgrein eru tilgreindir í viðaukanum.“
2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Gjört í Brussel 7. maí 2015.
Fyrir hönd ráðsins,
E. Rinkēvičs
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).“
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/1488
frá 2. september 2015
um framkvæmd ákvörðunar 2013/798/SSUÖ
um þvingunaraðgerðir gegn Mið-Afríkulýðveldinu.

Aðilunum og rekstrareiningunni sem eru skráð í viðauka við ákvörðum þessa skal bætt við listann sem kemur
fram í viðauka við ákvörðun 2013/798/SSUÖ. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Aðilar og rekstrareiningar.
Viðaukinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í heildarlista öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna yfir
þvingunaraðgerðir:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/compendium-of-sanctions-lists.
Færslur sem varða Mið-Afríkulýðveldið eru merktar ,,CF“ í upphafi númers. Birtingardagsetning viðkomandi
aðila á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna kemur fram á eftir orðunum ,,Listed on“.

Fylgiskjal 2.1.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 1276/2014
frá 1. desember 2014
um framkvæmd 1. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014
um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu.

I. viðauki við reglugerð (ESB) nr. 224/2014 kemur hér með í stað viðaukans við reglugerð þessa.
(Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
„VIÐAUKI
Listi yfir aðila og rekstrareiningar sem um getur í 5. gr.
Viðaukinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í heildarlista öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna yfir
þvingunaraðgerðir:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/compendium-of-sanctions-lists.
Færslur sem varða Mið-Afríkulýðveldið eru merktar ,,CF“ í upphafi númers. Birtingardagsetning viðkomandi
aðila á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna kemur fram á eftir orðunum ,,Listed on“.“

Fylgiskjal 2.2.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/324
frá 2. mars 2015
um framkvæmd 3. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014
um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu.

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 224/2014 er hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við
reglugerð þessa.
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VIÐAUKI

Viðaukinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í heildarlista öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna yfir
þvingunaraðgerðir:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/compendium-of-sanctions-lists.
Færslur sem varða Mið-Afríkulýðveldið eru merktar ,,CF“ í upphafi númers. Birtingardagsetning viðkomandi
aðila á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna kemur fram á eftir orðunum ,,Listed on“.

Fylgiskjal 2.3.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/734
frá 7. maí 2015
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 Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum og
framkvæmdastjórninni,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
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)

Ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2127 (2013) frá 5. desember 2013 og nr. 2134 (2014) frá
28. janúar 2014, ásamt ákvörðun 2013/798/SSUÖ, kveða á um vopnasölubann gegn Mið-Afríkulýðveldinu og frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs tiltekinna aðila sem taka þátt í, eða veita, aðstoð
við aðgerðir sem eru ógnun við frið, öryggi eða stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu.

3)

Hinn 22. janúar 2015 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun 2196 (2015) um að víkka út
gildissvið viðmiðana fyrir tilgreiningu aðila og rekstrareininga. Í ákvörðun (SSUÖ) 2015/739 (3) ákvað
ráðið að víkka gildissvið þessara viðmiðana til samræmis við það.

4)

Þessar aðgerðir falla undir gildissvið sáttmálans og því er löggjöf á vettvangi Sambandsins nauðsynleg til
þess að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggt sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti
þeim með samræmdum hætti.

5)

Því ber 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 3. gr. komi eftirfarandi:
„3. gr.
Þrátt fyrir 2. gr. skulu bönnin, sem mælt er fyrir um í þeirri grein, ekki gilda um veitingu tækniaðstoðar,
fjármögnunar eða fjárhagsaðstoðar eða miðlunarþjónustu:
a) sem er eingöngu ætluð sem stuðningur eða til notkunar fyrir margþætta, samþætta sendisveit
Sameinuðu þjóðanna um stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu (Minusca), svæðisbundna aðgerðasveit Afríkusambandsins (AU-RTF) og sendisveitir Sambandsins og franska liðsaflann sem sendur
hefur verið á vettvang í Mið-Afríkulýðveldinu,
b) í tengslum við hlífðarfatnað, þ.m.t. skotheld vesti og herhjálma, sem starfsfólk Sameinuðu þjóðanna,
fulltrúar fjölmiðla og starfsmenn hjálpar- og þróunarstofnana og tengt starfsfólk hefur tímabundið
flutt út til Mið-Afríkulýðveldisins, eingöngu til eigin nota.“

2)

Í stað 3. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi:
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„3. Í I. viðauka skulu koma fram einstaklingar eða lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir, sem
framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur staðfest að taki þátt í eða veiti aðstoð við aðgerðir sem
eru ógnun við frið, öryggi eða stöðugleika í Mið-Afríkulýðveldinu, þ.m.t. aðgerðir sem ógna eða brjóta
gegn samningum sem lúta að umbreytingum eða ógna eða koma í veg fyrir pólitískt umbreytingarferli,
þ.m.t. umbreytingu í átt til frjálsra og sanngjarnra lýðræðislegra kosninga, eða sem ýta undir ofbeldi:
a) sem brjóta gegn vopnasölubanninu, sem komið var á með 54. mgr. ályktunar öryggisráðs SÞ nr.
2127 (2013), 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,
b) sem taka 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 fela í sér kynferðislegt ofbeldi, sem beinast gegn
almennum borgurum, árásir á grundvelli þjóðernislegs uppruna eða trúarbragða, árásir á skóla og
sjúkrahús og brottnám og nauðungarflutninga,
c) sem taka börn í þjónustu sína eða nota í vopnuðum átökum í Mið-Afríkulýðveldinu og brjóta þannig
gegn gildandi reglum þjóðaréttar,
d) sem veita vopnuðum hópum eða afbrotasamtökum stuðning með ólöglegri nýtingu eða verslun með
náttúruauðlindir, þ.m.t. demantar, gull og villt dýr, auk afurða af villtum dýrum, í eða frá MiðAfríkulýðveldinu,
e) sem hindra mannúðaraðstoð við Mið-Afríkulýðveldið eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun
hennar í Mið-Afríkulýðveldinu,
f) sem taka 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,
g) sem eru leiðtogar rekstrareiningar sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint,
eða hafa veitt stuðning eða starfað í þágu, fyrir hönd eða undir stjórn 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. maí 2015.
Fyrir hönd ráðsins,
E. Rinkēvičs
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) 2015/739 frá 7. maí 2015 um breytingu á ákvörðun 2013/798/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn
Mið-Afríkulýðveldinu (Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2015, bls. 49).“

Fylgiskjal 2.4.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/1485
frá 2. september 2015
um framkvæmd 1. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 224/2014
um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Mið-Afríkulýðveldinu.

Þeim aðilum og þeirri rekstrareiningu sem skráð eru í viðaukann við reglugerð þessa skal bætt við listann sem
kemur fram í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 224/2014. (Efnisútdráttur).
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VIÐAUKI
Listi yfir aðila og rekstrareiningar.

Viðaukinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í heildarlista öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna yfir
þvingunaraðgerðir:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/compendium-of-sanctions-lists.
Færslur sem varða Mið-Afríkulýðveldið eru merktar ,,CF“ í upphafi númers. Birtingardagsetning viðkomandi
aðila á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna kemur fram á eftir orðunum ,,Listed on“.
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