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▼B
▼M2
NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT,
27. mai 2002,
mis käsitleb organisatsioonide ISIL (Daesh) ja Al-Qaida liikmete
ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja
üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid
(2002/402/ÜVJP)
▼B
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

19. oktoobril 2001 teatas Euroopa Ülemkogu, et ta on otsustanud
võidelda kõikide terrorismi vormide vastu üle kogu maailma ning
et ta jätkab jõupingutusi rahvusvahelise üldsuse ühtsuse tugevda
miseks, et võidelda terrorismi vastu kõigis selle ilmingutes ja
vormides.

(2)

16. jaanuaril 2002 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolut
siooni 1390 (2002), edaspidi “resolutsioon 1390 (2002)”, millega
kehtestatakse meetmed Osama bin Ladeni, organisatsiooni AlQaida ja Talibani liikmete ning teiste nendega seotud isikute,
rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu.

(3)

Resolutsiooniga 1390 (2002) korrigeeritakse ÜRO julgeolekunõu
kogu resolutsiooniga 1267 (1999) kehtestatud sanktsioonide ko
haldamisala, need sanktsioonid hõlmavad rahaliste vahendite
külmutamist, viisakeeldu ning relvade tarne-, müügi- ja üleand
misembargot ning embargot sõjaväelise tegevusega seotud tehni
lise nõustamise, abi ja koolituse kohta.

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu vaatab resolutsiooni 1390 (2002) lõike 3
kohaselt need meetmed läbi 12 kuu jooksul alates resolutsiooni
vastuvõtmisest ja selle ajavahemiku lõpus lubab meetmete
võtmist jätkata või otsustab neid tõhustada.

(5)

Resolutsiooniga 1390 (2002) kehtestatakse Osama bin Ladeni,
organisatsiooni Al-Qaida ja Talibani liikmete ning teiste nendega
seotud isikute reisikeeld.

(6)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1267 (1999) ja 1333
(2000) kehtestatud sanktsioonid seoses lennukeelu ja äädikhap
peanhüdriidi müügiembargoga ei ole enam jõus ÜRO Julgeole
kunõukogu resolutsiooni 1333 (2000) lõike 23 ja resolutsiooni
1390 (2002) lõike 1 kohaselt. Lisaks sellele lõpetati
15. jaanuaril 2002 vastuvõetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolut
siooniga 1388 (2002) kõik Ariana Afghan Airlines'i vastased
piiravad meetmed.
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▼B
(7)

Seetõttu tuleks vastavalt resolutsioonile 1390 (2002) kohandada
Euroopa Liidu piiravaid meetmeid, mis on võetud ÜRO Julgeole
kunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaselt.

(8)

Selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks need Euroopa Liidu
piiravad meetmed, millele on osutatud asjaomastes nõukogu
ühistes seisukohtades, koondada ühte õigusakti ning seetõttu
tuleks tunnistada kehtetuks ühised seisukohad 96/746/ÜVJP, (1)
1999/727/ÜVJP, (2) 2001/154/ÜVJP (3) ja 2001/771/ÜVJP. (4)

(9)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2253 (2015) kutsuti liik
mesriike üles tegema lõppu rahaliste vahendite ja muu finantsvara
ning majandusressursside voogudele ISILi (Daesh) ja Al-Qaida
sanktsioonide loetellu kantud isikutele ja üksustele, nagu seda
nõutakse resolutsiooni punkti 2 alapunktis a, ning võttes arvesse
rahapesuvastase töökonna asjakohaseid soovitusi ja rahvusvahelisi
standardeid.

▼M2

▼B

►M2 (10) ◄ Teatavate abinõude rakendamiseks on vaja ühenduse

meetmeid,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

▼M2
Artikkel 1
Käesolevat ühist seisukohta kohaldatakse organisatsioonide ISIL
(Daesh) ja Al-Qaida liikmete ning teiste nendega seotud isikute, rühmi
tuste, ettevõtjate ja üksuste suhtes,
a) kes on seotud organisatsioonide ISIL (Daesh) ja Al-Qaida liikme
tega, sealhulgas need, kes:
i)

osalevad Al-Qaida, ISILi või nende mis tahes rühmituse, kõrval
rühmituse, nendest eraldunud või nendest tekkinud rühmituse
tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises,
ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all,
nende huvides või nende toetuseks;

ii) tarnivad, müüvad või annavad üle relvi ja nendega seotud mater
jale eespool nimetatuile;
iii) värbavad liikmeid eespool nimetatuile või toetavad muul viisil
eespool nimetatute tegusid või tegevust;
b) mida otse või kaudselt omab või kontrollib või mida toetab mõnel
muul viisil Al-Qaida või ISILiga (Daesh) seotud isik, rühmitus, ette
võtja või üksus,
kellele osutatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267
(1999), 1333 (2000) ja 2253 (2015) kohaselt koostatud loetelus, mida
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1267 (1999) alusel moodustatud
komitee korrapäraselt ajakohastab.
(1)
(2)
(3)
(4)

EÜT
EÜT
EÜT
EÜT
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342, 31.12.1996, lk 1.
294, 16.11.1999, lk 1.
57, 27.2.2001, lk 1.
289, 6.11.2001, lk 36.
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▼M2
Artikkel 2
1.
Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, seal
hulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -seadmete, poolsõ
jalise varustuse ja eespool nimetatuile ette nähtud varuosade müümine,
tarnimine, üleandmine või eksport artikli 1 punktides a ja b osutatud
isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele ja üksustele liikmesriikide kodanike
poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvate
laevade või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, olene
mata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või
mitte.

2.

Keelatud on:

a) osutada otse või kaudselt artikli 1 punktides a ja b osutatud isikutele,
rühmitustele, ettevõtjatele ja üksustele tehnilist abi, vahendusteenu
seid ja muid teenuseid, mis on seotud sõjalise tegevusega ning
relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirel
vade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varus
tuse ja neile mõeldud varuosade tarnimise, tootmise, hoolduse ja
kasutamisega;

b) rahastada sõjaga seotud tegevust või anda selleks rahalist toetust,
sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustus,
samuti kindlustus ja edasikindlustus relvade ja nendega seotud
materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks
või tehnilise abi, vahendusteenuste ja muude teenuste osutamiseks
otse või kaudselt artikli 1 punktides a ja b osutatud isikutele, rühmi
tustele, ettevõtjatele ja üksustele;

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg
on kõrvale hoida käesoleva lõike punktis a või b osutatud keeldu
dest.

Artikkel 3
1.
Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis
kuuluvad otse või kaudselt artiklis 1 osutatud füüsilistele või juriidilis
tele isikutele, üksustele, rühmitustele ja asutustele, sealhulgas nende
nimel või juhtimisel tegutsevatele kolmandatele isikutele, või mis on
otse või kaudselt nende omandis, valduses või kontrolli all.

2.
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999), 1333
(2000) ja 2253 (2015) kohaselt koostatud loetelus esitatud isikute,
rühmituste, ettevõtjate ja üksuste käsutusse või nende toetuseks ei
anta otse ega kaudselt mingeid rahalisi vahendeid ega majandusres
sursse.

▼B
Artikkel 4
Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et vältida artiklis 1 osutatud
isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist resolutsiooni
1390 (2002) lõike 2 punktis b sätestatud tingimustel.
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▼B
Artikkel 5
Ühised seisukohad 96/746/ÜVJP, 1999/727/ÜVJP, 2001/154/ÜVJP ja
2001/771/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.
Artikkel 6
Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.
Käesolevat ühist seisukohta vaadatakse jooksvalt läbi.
Artikkel 7
Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

