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FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/582
af 28. april 2020
om gennemførelse af artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger
i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 224/2014 af 10. marts 2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af
situationen i Den Centralafrikanske Republik (1), særlig artikel 17, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 10. marts 2014 forordning (EU) nr. 224/2014.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds
resolution 2127 (2013), tilføjede den 20. april 2020 én person til listen over personer og enheder, der er omfattet af
restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 ændres herved som anført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2020.
På Rådets vegne
Formand
G. GRLIĆ RADMAN
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I listen i del A (Personer) i bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 tilføjes følgende person til:
A. Personer
»13. Martin KOUMTAMADJI (alias: a) Abdoulaye Miskine b) Abdoullaye Miskine c) Martin Nadingar
Koumtamadji d) Martin Nkoumtamadji e) Martin Koumta Madji f) Omar Mahamat)
Stilling: leder af og øverstbefalende for Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC)
Fødselsdato: a) 5. oktober 1965 b) 3. marts 1965
Fødested: a) Ndïnaba, Tchad b) Kobo, Den Centralafrikanske Republik (c) Kabo, Den Centralafrikanske Republik
Nationalitet: a) Tchad b) Den Centralafrikanske Republik
Pasnummer: 06FB2262 (diplomatpas fra CAR) udstedt den 22. februar 2007, udløb den 21. februar 2012
Adresse: Am Dafck, præfekturet Vakaa, Den Centralafrikanske Republik (seneste kendte adresse)
Dato for FN's opførelse på listen:20. april 2020
Andre oplysninger: Martin Koumtamadji grundlagde FDPC i 2005. Han sluttede sig til Sélékakoalitionen i december
2012, men forlod den i april 2013, efter at oprørerne overtog magten i Bangui. Efter at være blevet arresteret i
Cameroun blev han overført til Brazzaville i Republikken Congo. Han fortsatte med at varetage kommandoen over
sine tropper i CAR, selv da han var i Brazzaville, inden han vendte tilbage til CAR (mellem november 2014 og 2019).
FDPC undertegnede den 6. februar 2019 den politiske aftale om fred og forsoning i CAR, men Martin Koumtamadji
udgør fortsat en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i CAR.
Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:
Martin Koumatamadji har som leder af og øverstkommanderende for Front Démocratique du Peuple Centrafricain
(FDPC, en væbnet gruppe, der deltager i voldelige aktiviteter) deltaget i handlinger, der truer freden, stabiliteten og
sikkerheden i CAR og navnlig gennemførelsen af den politiske aftale om fred og forsoning i CAR, som blev
undertegnet den 6. februar 2019 i Bangui.
Han afviste afvæbningen af FDPC-kombattanter i overensstemmelse med sine forpligtelser som part i den politiske
aftale om fred og forsoning i CAR og truede i juli 2019 med at vælte præsident Faustin-Archange Touadéra.
Han begyndte i juni 2019 at samarbejde med Nourredine Adam (CFi.002), der er omfattet af restriktive foranstaltninger,
og deltog i våbenhandel med en af Nourredine Adams nære samarbejdspartnere med henblik på at opbygge den
militære kapacitet i FDPC.
Han tilbød også Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) at gennemføre en militæroperation med
sin væbnede gruppe under kampene i præfekturet Vakaga i 2019.
Han fortsatte med at hindre genetableringen af statens myndighed i FDPC's operationsområder ved at opretholde
ulovlige vejspærringer for at afpresse kvæghyrder, økonomiske aktører (herunder de guldmineselskaber, der opererede
i præfekturet Nana-Mambéré) og rejsende.
Under hans ledelse begik FDPC handlinger, som udgjorde overtrædelser eller krænkelser af menneskerettighederne, i
præfekturet Nana-Mambéré, herunder angreb mod civile i april 2019, bortførelser af civile i marts 2019 (nær
Zoukombo) og handlinger, der involverede seksuel og kønsbaseret vold, i maj 2019 (i Bagary). I 2017 begik FDPC også
14 handlinger, der involverede seksuel vold i konflikter.
Mellem 2016 og 2019 rekrutterede FDPC børn som soldater i væbnede konflikter og tvang 11 piger til at indgå
ægteskab med FDPC-medlemmer.
I marts 2019 var han involveret i at hindre levering af humanitær bistand, da FDPC under Abdoulaye Miskenes ledelse
gennemførte en række angreb på hovedvejen til Bangui fra Cameroun.
Endelig havde FDPC-medlemmer i april 2019 et sammenstød med MINUSCA nær Zoukombo (præfekturet NanaMambéré) og på Bouar-Beleko-ruten.«

