
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2014/863/WPZiB 

z dnia 1 grudnia 2014 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
Republiki Środkowoafrykańskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/798/WPZiB z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
Republiki Środkowoafrykańskiej (1), w szczególności jej art. 2c, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 23 grudnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/798/WPZiB. 

(2)  W dniu 4 listopada 2014 r. Komitet Sankcji ustanowiony na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych („RB ONZ”) nr 2127 (2013) zaktualizował informacje dotyczące trzech osób 
umieszczonych w wykazie osób i podmiotów objętych środkami przewidzianymi w pkt 30 i 32 rezolucji RB 
ONZ nr 2134 (2014). 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2013/798/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji 2013/798/WPZiB zostaje niniejszym zastąpiony załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2014 r. 

W imieniu Rady 
B. LORENZIN 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 51. 



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2a, ORAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 2b 

A. Osoby 

1. François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda) 

Data urodzenia: 14 października 1946 r. 

Miejsce urodzenia: Mouila, Gabon. 

Obywatelstwo: Republika Środkowoafrykańska. 

Adres: Uganda. 

Inne informacje: Imię i nazwisko matki: Martine Kofio. 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9 maja 2014 r. 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie dostarczonego przez Komitet 
Sankcji: 

Bozizé został umieszczony w wykazie w dniu 9 maja 2014 r. na podstawie pkt 36 rezolucji 2134 (2014) jako osoba 
odpowiedzialna za przeprowadzanie lub wspieranie aktów zagrażających pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu 
Republiki Środkowoafrykańskiej. 

Informacje dodatkowe 

W porozumieniu ze swoimi poplecznikami Bozizé nakłaniał do ataku na Bangi, który miał miejsce w dniu 5 grudnia 
2013 r. Od tego czasu Bozizé wciąż próbuje przeprowadzać operacje destabilizujące, aby podtrzymywać tarcia w stolicy 
Republiki Środkowoafrykańskiej. Bozizé rzekomo powołał bojówki Antybalaki, zanim uszedł z Republiki Środkowoafry
kańskiej w dniu 24 marca 2013 r. W oświadczeniu Bozizé wezwał swoje bojówki do kontynuowania aktów okrucień
stwa wobec obecnego aparatu władzy i islamistów. Bozizé rzekomo udzielał wsparcia finansowego i materialnego 
bojówkarzom, którzy prowadzą działania destabilizujące trwający proces przemian i zmierzające do przywrócenia 
władzy Bozizé. Bojówki Antybalaki składają się w większości z sił zbrojnych Republiki Środkowoafrykańskiej, które po 
zamachu stanu rozproszyły się po kraju, a następnie zostały zreorganizowane przez Bozizé. Bozizé i jego poplecznicy 
kontrolują ponad połowę jednostek Antybalaki. 

Siły oddane Bozizé były uzbrojone w karabiny automatyczne, moździerze i wyrzutnie rakietowe oraz w coraz większym 
stopniu uczestniczyły w atakach odwetowych na ludność muzułmańską Republiki Środkowoafrykańskiej. Sytuacja 
w Republice Środkowoafrykańskiej szybko się pogorszyła po ataku sił Antybalaki w Bangi w dniu 5 grudnia 2013 r., 
w wyniku którego zginęło 700 osób. 

2. Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine 
Adam) 

Funkcje: a) generał; b) minister bezpieczeństwa; c) dyrektor generalny Nadzwyczajnego Komitetu ds. Obrony Osiągnięć 
Demokratycznych (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements). 

Data urodzenia: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1 stycznia 1970 r. 

Miejsce urodzenia: Ndele, Republika Środkowoafrykańska. 

Obywatelstwo: Republika Środkowoafrykańska. Nr paszportu: D00001184 

Adres: Birao, Republika Środkowoafrykańska. 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9 maja 2014 r. 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie dostarczonego przez Komitet 
Sankcji: 

Nourredine został umieszczony w wykazie w dniu 9 maja 2014 r. na podstawie pkt 36 rezolucji 2134 (2014) jako 
osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie lub wspieranie aktów zagrażających pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu 
Republiki Środkowoafrykańskiej. 
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Informacje dodatkowe 

Noureddine to jeden z pierwszych przywódców koalicji Séléka. Ustalono, że jest zarówno generałem, jak i przewodni
czącym jednej ze zbrojnych grup rebeliantów koalicji Séléka: centrali PJCC, grupy znanej formalnie jako Konwent 
Patriotów na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju, funkcjonującej także pod skrótem CPJP. Jako były przywódca odłamu 
»Fundamentalni« Konwentu Patriotów na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju (CPJP/F), był wojskowym koordynatorem 
działań prowadzonych przez byłych członków koalicji Séléka podczas ofensyw w trakcie wcześniejszej rebelii w Repu
blice Środkowoafrykańskiej między początkiem grudnia 2012 r. a marcem 2013 r. Bez pomocy udzielanej przez 
Noureddine oraz bliskich stosunków z czadyjskimi siłami specjalnymi koalicja Séléka nie byłaby w stanie przejąć władzy 
z rąk byłego prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej Françoisa Bozizé. 

Od czasu mianowania Catherine Samby-Panzy tymczasową prezydent w dniu 20 stycznia 2014 r. był jednym z głównych 
architektów taktycznego wycofania się sił skupiających byłych członków koalicji Séléka do miejscowości Sibut, by zreali
zować jego plan polegający na utworzeniu bastionu muzułmańskiego na północy kraju. Jednoznacznie apelował do 
swoich sił, by nie stosowały się do nakazów wydanych przez rząd tymczasowy i przez przywódców wojskowych 
międzynarodowej misji wsparcia w Republice Środkowoafrykańskiej pod dowództwem sił afrykańskich (MISCA). 
Noureddine aktywnie kieruje siłami byłej koalicji Séléka, którą Michel Djotodia rozwiązał rzekomo we wrześniu 2013 r., 
i operacjami skierowanymi przeciwko dzielnicom chrześcijańskim oraz nadal w znacznym stopniu wspiera siły skupia
jące byłych członków koalicji Séléka działające w Republice Środkowoafrykańskiej i w znacznym stopniu nimi kieruje. 

Nourredine został również umieszczony w wykazie w dniu 9 maja 2014 r. na podstawie pkt 37 lit. b) rezolucji 
2134 (2014) jako osoba odpowiedzialna za uczestnictwo w planowaniu czynów łamiących międzynarodowe przepisy 
o prawach człowieka lub, zależnie od przypadku, międzynarodowe przepisy humanitarne, kierowaniu nimi lub ich 
popełnianiu. 

Informacje dodatkowe 

Po przejęciu kontroli w Bangi przez koalicję Séléka w dniu 24 marca 2013 r., Nourredine Adam został mianowany mini
strem bezpieczeństwa, a następnie dyrektorem generalnym Nadzwyczajnego Komitetu ds. Obrony Osiągnięć Demokra
tycznych (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, nieistniejących już służb wywiadowczych 
Republiki Środkowoafrykańskiej). Nourredine Adam używał CEDAD jako swojej osobistej policji politycznej, dokonującej 
wielu arbitralnych aresztowań, aktów tortur i egzekucji pozasądowych. Ponadto był jedną z głównych postaci stojących 
za krwawą operacją w Boy Rabe. W sierpniu 2013 r. siły koalicji Séléka przypuściły szturm na Boy Rabe, dzielnicę 
w Republice Środkowoafrykańskiej uważaną za bastion zwolenników Françoisa Bozizé i jego grupy etnicznej. Pod 
pretekstem poszukiwania tajnych składów broni, wojska koalicji Séléka — jak wynika z doniesień — zabiły dziesiątki 
osób cywilnych, a następnie zdemolowały i splądrowały dzielnicę. Gdy napaści takie rozprzestrzeniły się na pozostałe 
dzielnice, tysiące mieszkańców opanowały lotnisko międzynarodowe, które uważane było za bezpieczne ze względu na 
obecność wojsk francuskich, i zajęły pas startowy. 

Nourredine został również umieszczony w wykazie w dniu 9 maja 2014 r. na podstawie pkt 37 lit. d) rezolucji 
2134 (2014) jako osoba odpowiedzialna za wspieranie ugrupowań zbrojnych lub siatek przestępczych poprzez niele
galną eksploatację bogactw naturalnych. 

Informacje dodatkowe 

Na początku 2013 r. Nourredine Adam odgrywał ważną rolę w sieciach finansujących byłą koalicję Séléka. Podróżował 
do Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by gromadzić fundusze na wcześniejszy bunt. 
Działał także jako pośrednik dla wywodzącego się z Czadu gangu przemycającego diamenty między Republiką Środko
woafrykańską a Czadem. 

3. Levy YAKETE (alias: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété) 

Data urodzenia: a) 14 sierpnia 1964 r. b) 1965. 

Miejsce urodzenia: Bangi, Republika Środkowoafrykańska. 

Obywatelstwo: Republika Środkowoafrykańska. 

Adres: Nantes, Francja. 

Inne informacje: Imię i nazwisko ojca: Pierre Yakété. Imię i nazwisko matki: Joséphine Yamazon. 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9 maja 2014 r. 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie dostarczonego przez Komitet 
Sankcji: 

Yakete został umieszczony w wykazie w dniu 9 maja 2014 r. na podstawie pkt 36 rezolucji 2134 (2014) jako osoba 
odpowiedzialna za przeprowadzanie lub wspieranie aktów zagrażających pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu 
Republiki Środkowoafrykańskiej. 
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Informacje dodatkowe 

W dniu 17 grudnia 2013 r. Yakete został politycznym koordynatorem nowo utworzonego Ludowego Ruchu Oporu na 
rzecz Zreformowania Republiki Środkowoafrykańskiej (People's Resistance Movement for Reforming of the Central African 
Republic), grupy rebelianckiej Antybalaki. Brał bezpośrednio udział w podejmowaniu decyzji przez grupę rebeliantów, 
która zaangażowana była w działania zagrażające pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu Republiki Środkowoafrykań
skiej, w szczególności w dniu 5 grudnia 2013 r. i od tego dnia. Ponadto grupa ta została wyraźnie wyszczególniona 
w rezolucjach RB ONZ 2127, 2134 i 2149 w związku z popełnianiem takich aktów. Yakete został oskarżony o nakazy
wanie aresztowania osób związanych z koalicją Séléka, wzywanie do ataków na osoby, które nie popierają prezydenta 
Françoisa Bozizé, oraz werbowanie młodych bojówkarzy w celu atakowania maczetami bojówek wrogich aparatowi 
władzy. Ponieważ pozostał on w otoczeniu Françoisa Bozizé po marcu 2013 r., dołączył do Frontu Powrotu do 
Porządku Konstytucyjnego w Republice Środkowoafrykańskiej (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique 
— FROCCA), który miał na celu przywrócenie obalonego prezydenta do władzy bez względu na środki. 

Późnym latem 2013 r. podróżował do Kamerunu i Beninu, gdzie próbował zwerbować nowe osoby do walki z koalicją 
Séléka. We wrześniu 2013 r. próbował odzyskać kontrolę nad operacjami prowadzonymi przez zwolenników Bozizé 
w miastach i wsiach niedaleko Bossangoa. Yakete podejrzewany jest także o wspieranie rozdawania maczet młodym, 
bezrobotnym chrześcijanom, by ułatwić im ataki na muzułmanów. 

B. Podmioty”.  
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