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MÄÄRUSED
NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1574,
20. september 2019,
millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga
Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 3
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 10. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga
Kesk-Aafrika Vabariigis, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 3,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 10. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 224/2014.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas
6. septembril 2019 andmeid ühe isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 224/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 224/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. september 2019
Nõukogu nimel
eesistuja
S. MARIN

(1) ELT L 70, 11.3.2014, lk 1.
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Allpool nimetatud isikut käsitlev kanne asendatakse järgmise kandega.

A. Füüsilised isikud
2. Nourredine ADAM (varjunimed: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat
Nouradine Adam); e) Mohamed Adam Brema Abdallah
Ametikoht: a) kindral; b) julgeolekuminister; c) „demokraatlike saavutuste kaitse erakorralise komitee“ peadirektor
Sünniaeg: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. jaanuar 1970 e) 1. jaanuar 1971
Sünnikohta: a) Ndélé, Kesk-Aafrika Vabariik b) Algenana, Sudaan
Kodakondsus: a) Kesk-Aafrika Vabariik b) Sudaan
Passi nr: a) D00001184 (Kesk-Aafrika Vabariigi pass) b) nr: P04838205, väljastatud 10. juunil 2018, (väljastamise
koht Bahri, Sudaan. Kehtib kuni 9. juuni 2023. Pass väljastatud Mohamed Adam Brema Abdallah'i nimele)
Riiklik isikukood: a) 202-2708-8368 (Sudaan)
Address: a) Birao, Kesk-Aafrika Vabariik b) Sudaan
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 9. mai 2014
Muu teave: Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals
Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:
Nourredine kanti 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 tulenevalt, milles toodi esile
„osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või
julgeolekut“.
Lisateave
Noureddine on üks Seleka algsetest liidritest. On kindlaks tehtud, et ta oli Seleka relvastatud mässuliste ühe rühmituse
Central PJCC kindral ja president; seda rühmitust tuntakse ametlikult Convention des patriotes pour la justice et la
paix (õiguse ja rahu patriootide konvent) nime all, lühendatult CPJP. Õiguse ja rahu patriootide konvendist eraldunud
fundamentaalse rühmituse (CPJP/F) endise juhina oli ta ex-Séléka rühmituse sõjaline koordinaator Kesk-Aafrika
Vabariigis 2012. aasta detsembri algusest kuni 2013. aasta märtsini toimunud eelmise mässu rünnakute ajal.
Noureddine'i osutatud abita ja Tšaadi eriüksustega loodud lähedaste suheteta ei oleks Seleka arvatavasti olnud
suuteline võtma võimu Kesk-Aafrika Vabariigi endiselt presidendilt François Bozizélt.
Pärast üleminekupresidendi Catherine Samba-Panza ametisse nimetamist 20. jaanuaril 2014 oli ta ex-Séléka
taktikalise väljaviimise üks korraldajaid Sibutis, eesmärgiga rakendada ellu oma plaan moslemi kantsi loomiseks riigi
põhjaosas. Ta oli andnud oma jõududele selge soovituse mitte täita üleminekuvalitsuse ja Aafrika juhtimisel toimuva
rahvusvahelise Kesk-Aafrika Vabariigi toetusmissiooni (MISCA) sõjaliste juhtide ettekirjutusi. Noureddine juhib
aktiivselt ex-Sélékat, endisi Seleka jõude, mille Djotodia 2013. aasta septembris teadaolevalt laiali saatis, samuti juhib
ta operatsioone kristlike naaberalade vastu ning toetab jätkuvalt märkimisväärselt Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevat
ex-Sélékat, aidates seda juhtida.
Lisaks kanti Nourredine 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punkti 37 alapunktist b tulenevalt,
milles toodi esile „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega, millega rikutakse kas
rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust“.
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Pärast seda, kui Seleka 24. märtsil 2013 Bangui oma kontrolli alla võttis, nimetati Nourredine Adam kaitseministriks,
seejärel nüüdseks tegevuse lõpetanud Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekuteenistuse „demokraatlike saavutuste kaitse
erakorralise komitee“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD)
peadirektoriks. Nourredine Adam kasutas CEDADi oma isikliku poliitilise politseina, mis pani toime palju
meelevaldseid vahistamisi, piinamisi ja kohtuväliseid hukkamisi. Lisaks oli Nourredine Adam Boy Rabe'i verise
operatsiooni korraldamise üks võtmeisikuid. 2013. aasta augustis vallutasid Seleka jõud tormijooksuga Boy Rabe'i,
Kesk-Aafrika Vabariigi piirkonna, mida peeti François Bozizé toetajate ja tema etnilise rühma kantsiks. Relvaladude
otsimise ettekäändel tapsid Seleka väed teadaolevalt arvukalt tsiviilisikuid ja sooritasid märatsevaid rüüsteretki. Kui
need rüüsteretked ulatusid muudele aladele, vallutasid tuhanded elanikud rahvusvahelise lennujaama, mida Prantsuse
vägede kohaloleku tõttu peeti ohutuks kohaks, ning hõivasid lennuraja.
Lisaks kanti Nourredine 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punkti 37 alapunktist d tulenevalt,
milles toodi esile „relvastatud rühmitiste või kuritegelike võrgustike toetamine loodusvarade ebaseadusliku kasutamise
teel“.
2013. aasta alguses mängis Nourredine Adam tähtsat rolli ex-Séléka rahastamise võrgustikes. Ta reisis Saudi
Araabiasse, Katari ja Araabia Ühendemiraatidesse, et koguda endiste mässajate jaoks raha. Ta aitas kaasa ka KeskAafrika Vabariigi ja Tšaadi vahelise ebaseadusliku teemandikaubanduse võrgustiku tegevusele.

