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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/876
(2022. gada 3. jūnijs),
ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot
vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā
situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (1), un jo īpaši tās 8.a panta 1. punktu,
ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā un joprojām notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām
pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, 12 personas un astoņas vienības būtu jāiekļauj Regulas (EK)
Nr. 765/2006 I pielikumā izklāstītajā to fizisku un juridisku personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro
ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 765/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar šo Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(1) OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
C. COLONNA

3.6.2022.

PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu groza šādi:
1) tabulā “A. Fiziskās personas, kas minētas 2. panta 1. punktā” pievieno šādas fiziskas personas:

“184.

Vārds, uzvārds
(baltkrievu valodā)
(krievu valodā)

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Igor Vasilievich
KARPENKO

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Amats(-i): Baltkrievijas
Republikas Centrālās
vēlēšanu un republikas
referendumu rīkošanas
komisijas priekšsēdētājs

Būdams Baltkrievijas Republikas Centrālās vēlēšanu un republikas
referendumu rīkošanas komisijas priekšsēdētājs kopš 2021. gada
13. decembra, Ihar Karpenka ir atbildīgs par 2022. gada 27. februāra
konstitucionālā referenduma organizēšanu un rīkošanu, kas neatbilst
starptautiskajiem tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību standartiem
un neatbilst Venēcijas komisijas noteiktajiem kritērijiem. Konkrēti,
sagatavošanas process nebija pārredzams un tajā nebija iesaistīta
pilsoniskā sabiedrība vai trimdā esošā demokrātiskā opozīcija.

Dzimšanas datums:
28.4.1964.
Dzimums: vīrietis
Valstspiederība:
Baltkrievijas
185.

Dzmitry Aliakseevich
ALEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Amats(-i): Aliaksei Aleksin
dēls, Belneftgaz, EnergoOil un Grantlo
(iepriekšējais nosaukums
Energo-Oil-Invest)
akcionārs
Dzimšanas datums:
25.4.1987.
Dzimums: vīrietis

Sarakstā iekļaušanas
datums

3.6.2022.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smaga kaitējuma nodarīšanu demokrātijai
un tiesiskumam Baltkrievijā.

Dzmitry Aleksin ir ievērojama Baltkrievijas uzņēmēja Aliaksei Aleksin dēls.
2021. gadā viņš kļuva par tādu uzņēmumu līdzīpašnieku, kuri piederēja
viņa tēvam vai bija saistīti ar viņu, tostarp Energo-Oil, Belneftgaz un
Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest). Minētajiem
uzņēmumiem tika piemērots preferenciāls režīms, pamatojoties uz
Aliaksandr Lukashenka parakstītiem prezidenta dekrētiem: Inter Tobacco
tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas tabakas izstrādājumu importam
Baltkrievijā, savukārt Belneftgaz tika iecelts par valsts tranzīta uzraudzības
operatoru.

3.6.2022.
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Identifikācijas informācija

LV

Vārds, uzvārds
(Baltkrievu valodas
transliterācija) (Krievu
valodas transliterācija)

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

Valstspiederība:
Baltkrievijas
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Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Amats(-i): Aliaksei Aleksin
dēls, Belneftgaz, EnergoOil un Grantlo
(iepriekšējais nosaukums
Energo-Oil-Invest)
akcionārs

Dzimums: vīrietis

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ
Боголюб КАРИЧ

Andrii SICH

Андрiй СИЧ

Andrey SYCH

Андрей СЫЧ

Bogoljub Karić ir Serbijas uzņēmējs un politiķis. Kopā ar saviem ģimenes
locekļiem viņš ir izveidojis nekustamā īpašuma uzņēmumu tīklu
Baltkrievijā, kā arī kontaktu tīklu ar Aliaksandr Lukashenka ģimeni.
Konkrētāk – viņš ir bijis cieši saistīts ar uzņēmumu Dana Holdings un tā
bijušo meitasuzņēmumu Dana Astra, un saskaņā ar pieejamo informāciju
Dzimšanas datums:
viņš pārstāvēja minētās vienības tikšanos laikā ar Lukashenka. Projektu
17.1.1954.
Minsk World, ko izstrādāja ar Karić saistīts uzņēmums, Lukashenka
Dzimšanas vieta: Peja/Pec, raksturoja kā “slāvu pasaules sadarbības piemēru”. Pateicoties minētajām
ciešajām attiecībām ar Lukashenka un viņa līdzgaitniekiem, Lukashenka
Kosova
režīms piemēroja preferenciālu režīmu ar Karić saistītajiem
Dzimums: vīrietis
uzņēmumiem, tostarp, piešķirot nodokļu atvieglojumus un zemes
Valstspiederība: Serbijas gabalus nekustamā īpašuma attīstīšanai.

Organizācijas “Rusj
molodaja” biedrs
Dzimšanas datums:
20.9.1990.
Dzimšanas vieta:
Baltkrievija

3.6.2022.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Andrii Sich ir valstij piederošā televīzijas kanāla “Belarus 1” programmas
“Platform” līdzvadītājs. Šajā amatā viņš ir atbalstījis režīma vēstījumus,
kuru mērķis ir diskreditēt neatkarīgus medijus, graut demokrātiju un
attaisnot represijas. Viņš atbalstīja Lukashenka režīma vēstījumu par
Rietumvalstu nodomiem organizēt valsts apvērsumu Baltkrievijā un
aicināja piemērot bargus sodus personām, kas, iespējams, ir iesaistītas,
atbalstīja dezinformācijas kampaņu par sliktu izturēšanos pret
migrantiem, kas Savienībā ieradušies no Baltkrievijas, un veicināja
neatkarīgo mediju kā ārvalstu ietekmes aģentu, kuru darbība būtu
jāierobežo, tēla veidošanu.

3.6.2022.
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188.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

Valstspiederība:
Baltkrievijas
Amats(-i): Serbijas
uzņēmējs un politiķis,
saistīts ar uzņēmumu
Dana Holdings

Pases numurs:
012830978 (derīga līdz
27.12.2026.)
Amats(-i): Valstij
piederoša televīzijas
kanāla “Belarus 1”
programmas “Platform”
līdzvadītājs

3.6.2022.

LV

Dzimšanas datums:
29.8.1997.

Vital Aleksin ir ievērojama Baltkrievijas uzņēmēja Aliaksei Aleksin dēls.
2021. gadā viņš kļuva par tādu uzņēmumu līdzīpašnieku, kuri piederēja
viņa tēvam vai bija saistīti ar viņu, tostarp Energo-Oil, Belneftgaz un
Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest). Minētajiem
uzņēmumiem tika piemērots preferenciāls režīms, pamatojoties uz
Aliaksandr Lukashenka parakstītiem prezidenta dekrētiem: Inter Tobacco
tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas importēt Baltkrievijā tabakas
izstrādājumus, savukārt Belneftgaz tika iecelts par valsts tranzīta
uzraudzības operatoru.
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186.

Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

Dzimums: vīrietis
3.6.2022.

Valstspiederība:
Baltkrievijas

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHEU
МIКУШЭЎ
Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Денис Александрович
МИКУШЕВ

Dzianis Mikusheu ir Gomel reģiona/Oblast prokuratūras Tiesas nolēmumu
krimināllietās ievērošanas uzraudzības nodaļas vadītājs un vecākais
juridiskais padomnieks. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par kriminālvajāšanas
uzsākšanu pret Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar
Losik, Uladzimir Tsyhanovich un Mikalai Statkevich. Kā izklāstīts
Cilvēktiesību padomes Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos
ziņojumā, viņš sekmēja Siarhei Tsikhanouski patvaļīgu aizturēšanu.

Dzimšanas datums:
21.3.1980.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko
sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Dzimums: vīrietis

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ
Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Dzimšanas datums:
3.7.1979.
Dzimums: vīrietis
Valstspiederība:
Baltkrievijas

191.

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Personas identifikācijas
numurs:
3070379H041PBI
Amats(-i): Baltkrievijas
Organizētās noziedzības
un korupcijas
apkarošanas galvenās
nodaļas (GUBOPiK)
priekšnieks
Dzimšanas datums:
19.2.1974.
Adrese: 4A Skryganova
St., Apt. 211, Minsk,
Baltkrievija
Dzimums: vīrietis
Valstspiederība:
Baltkrievijas

Mikalai Dolia ir Gomeļas apgabaltiesas tiesnesis. Šajā amatā viņš ir
atbildīgs par nesamērīgi ilga cietumsoda piespriešanu Siarhei
Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir
Tsyhanovich un Mikalai Statkevich. Kā izklāstīts Cilvēktiesību padomes
Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos ziņojumā, viņš sekmēja
Siarhei Tsikhanouski patvaļīgu aizturēšanu.

3.6.2022.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko
sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Kopš 2021. gada Andrei Parshyn ir Iekšlietu ministrijas Organizētās
noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas (GUBOPiK)
priekšnieks. GUBOPiK ir viena no galvenajām struktūrām, kas ir atbildīga
par politisko vajāšanu Baltkrievijā, tostarp par aktīvistu un pilsoniskās
sabiedrības pārstāvju patvaļīgu un nelikumīgu aizturēšanu un sliktu
izturēšanos pret viņiem, tostarp spīdzināšanu.

3.6.2022.
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Nikolai Ivanovich
DOLYA

Valstspiederība:
Baltkrievijas
Amats(-i): Gomeļas
apgabaltiesas tiesnesis

3.6.2022.

LV

Amats(-i): Gomel
reģiona/Oblast
prokuratūras Tiesas
nolēmumu krimināllietās
ievērošanas uzraudzības
nodaļas vadītājs; vecākais
juridiskais padomnieks.

3.6.2022.

189.

GUBOPiK savā Telegram profilā ir publicējusi Baltkrievijas aktīvistu un
vienkāršu pilsoņu piespiedu atzīšanās videomateriālus, atklājot viņus
vispārējai Baltkrievijas sabiedrībai un izmantojot viņus par politiskā
spiediena rīku. GUBOPiK arī aizturēja vienu no vadošajiem Wikipedia
krievu valodā redaktoriem Mark Bernstein saistībā ar informācijas
publicēšanu par Krievijas agresiju pret Ukrainu, ko uzskata par
pretkrieviskām viltus ziņām.
Tādējādi Andrei Parshyn ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību
pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā.

L 153/5

Ihar Piatrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Igor Petrovich TUR

Игорь Петрович ТУР

Amats(-i): valstij
piederoša televīzijas
kanāla “ONT” darbinieks,
vairāku raidījumu autors
un moderators
(“Propaganda”, “To be
completed”)

Dzimšanas vieta:
Grodno/Hrodno,
Baltkrievija

3.6.2022.

LV

Dzimšanas datums:
26.3.1989.

Ihar Tur ir valstij piederoša televīzijas kanāla “ONT” darbinieks un viens
no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem. Viņš vada
programmu “Propaganda”, kurā viņš aicina uz vardarbību, diskreditē
opozīcijas aktīvistus un popularizē videomateriālus, kuros politiskie
ieslodzītie piespiedu kārtā atzīstas. Viņš ir autors vairākiem nepatiesiem
ziņojumiem, kuros ziņo par Baltkrievijas opozīcijas protestiem, un
sniedz dezinformāciju par notikumiem Savienībā un par uzbrukumiem
pilsoniskajai sabiedrībai. Viņš ir atbildīgs arī par dezinformācijas un uz
vardarbību musinošu ziņu izplatīšanu tiešsaistē. Aliaksandr Lukashenka
viņu ir apbalvojis ar medaļu par darbu mediju jomā.
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192.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Dzimums: vīrietis

Lyudmila Leanidauna
HLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Adrese: 8A Vodolazhsky
St., apt. 45, Minsk,
Baltkrievija

Lyudmila Hladkaya ir viena no nozīmīgākajām Lukashenka režīma
propagandistēm. Viņa ir laikraksta “SB Belarus Segodnya” darbiniece un
līdzdarbojas citos režīmu atbalstošos medijos, tostarp valstij piederošajā
televīzijas kanālā “Belarus 1”. Attiecībā uz demokrātisko opozīciju, viņa
bieži izmanto naida runu un nicinošus formulējumus. Viņa ir arī
vairākkārt “intervējusi” netaisnīgi aizturētos Baltkrievijas pilsoņus, bieži
vien studentus, nostādot viņus pazemojošā situācijā un izsmejot. Viņa ir
sekmējusi drošības aparāta īstenotās represijas un piedalījusies
dezinformācijas un informācijas manipulēšanas kampaņās. Viņa publiski
izsaka atbalstu Aliaksandr Lukashenka un lepojas ar to, ka kalpo viņa
režīmam. Lukashenka viņu ir publiski uzslavējis par darbu un apbalvojis.

Dzimums: sieviete

Tādējādi viņa gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Dzimšanas datums:
30.6.1983.

194.

Ryhor Yuryevich
AZARONAK

Рыгор Юр'евiч
АЗАРОНАК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

Valstspiederība:
Baltkrievijas
Amats(-i): valstij
piederošā televīzijas
kanāla “CTV” darbinieks,
vairāku programmu
(“Secret Springs of Politics”,
“Order of Judas”,
“Panopticon”) autors un
vadītājs

Ryhor Azaronak ir viens no galvenajiem Lukashenka režīma
propagandistiem. Viņš ir politiskais žurnālists, autors un iknedēļas
propagandas raidījumu vadītājs valstij piederošajā televīzijas kanālā
“CTV”. Viņš savos raidījumos ir atbalstījis vardarbību pret Lukashenka
režīma disidentiem un sistemātiski nicinoši izteicies par aktīvistiem,
žurnālistiem un citiem Lukashenka režīma oponentiem. Viņš no
Aliaksandr Lukashenka ir saņēmis medaļu “Par drošsirdību”.

3.6.2022.
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193.

Valstspiederība:
Baltkrievijas
Amats(-i): laikraksta “SB
Belarus Segodnya” īpašā
korespondente, valstij
piederošā televīzijas
kanāla “Belarus 1” diktore

3.6.2022.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Dienesta pakāpe:
atvaļināts leitnants
3.6.2022.

3.6.2022.

Dzimšanas datums:
18.10.1995.
Dzimšanas vieta: Minsk,
Baltkrievija
Dzimums: vīrietis

Ivan Ivanavich
GALAVATYI
Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Valstspiederība:
Baltkrievijas

3.6.2022.”
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Dzimums: vīrietis

LV

195.

Valstspiederība:
Baltkrievijas
Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Amats(-i): Open Joint Stock Ivan Galavatyi ir valstij piederošā uzņēmuma Belaruskali ģenerāldirektors;
Company “Belaruskali”
uzņēmums ir galvenais Lukashenka režīma ieņēmumu un ārvalstu valūtas
Иван Иванович
ģenerāldirektors
avots. Viņš ir Republikas Nacionālās asamblejas padomes loceklis, kā arī
ГОЛОВАТЫЙ
ieņem vairākus citus augstus amatus Baltkrievijā. Savas karjeras laikā ir
Baltkrievijas Republikas
saņēmis vairākus valsts apbalvojumus, tostarp tieši no Aliaksandr
Nacionālās asamblejas
Lukashenka. Viņš ir cieši saistīts ar Lukashenka un viņa ģimenes locekļiem.
padomes Pastāvīgās
Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.
komitejas loceklis ārlietās
Belaruskali darbiniekiem, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos
un valsts drošības
pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām
jautājumos
Baltkrievijā, tika atņemtas prēmijas, un viņi tika atlaisti no darba.
Dzimšanas datums:
Lukashenka pats personīgi draudēja streikotājus aizstāt ar kalnračiem no
15.6.1976.
Ukrainas. Tādējādi Ivan Galavatyi ir atbildīgs par represijām pret
pilsonisko sabiedrību.
Dzimšanas vieta:
Apdzīvota vieta Pogost,
Soligorsk rajons, Minsk
province, Baltkrievija
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2) tabulā “B. Juridiskās personas, vienības un struktūras, kas minētas 2. panta 1. punktā” pievieno šādas juridiskas personas:
Nosaukums
(Baltkrievu valodas
transliterācija)

“28.

Open Joint Stock
Company “Belaruskali”

(baltkrievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Adrese: 5 Korzha St.,
Soligorsk, 223710 Minsk
Region/Oblast,
Baltkrievija

OJSC Belaruskali ir valstij piederošs uzņēmums un viens no lielākajiem
potašas ražotājiem pasaulē, kas nodrošina 20 % no globālā potašas
eksporta. Tādējādi tas ir būtisks Lukashenka režīma ienākumu un ārvalstu
valūtas avots. Aliaksandr Lukashenka to ir nosaucis par “nacionālo
bagātību, lepnumu, vienu no Baltkrievijas eksporta pīlāriem”. Tādējādi
Belaruskali gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

(krievu valodā)

Адкрытае акцыянернае
таварыства
“Беларуськалiй”
Открытое акционерное
общество
“Беларуськалий”

Reģistrācijas datums:
23.12.1996.

Joint Stock Company
“Belarusian Potash
Company”

ААТ “Беларуская
калiйная кампанiя”
ОАО Белорусская
калийная компания

Adrese: 35 Masherova
Ave., 220002 Minsk,
Baltkrievija
Reģistrācijas datums:
13.9.2013.
Reģistrācijas numurs:
192050251

3.6.2022.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida no darba tos Belaruskali
darbiniekus, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc
krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā.
Lukashenka pats personīgi draudēja aizstāt streikotājus ar kalnračiem no
Ukrainas. Tāpēc Belaruskali ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko
sabiedrību Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.
JSC Belarusian Potash Company ir Baltkrievijas valsts potašas ražotāja
Belaruskali eksportētājs. Belaruskali ir viens no lielākajiem Lukashenka
režīma ieņēmumu avotiem. Belarusian Potash Company nodrošinātās
piegādes veido 20 % no globālā potašas eksporta.
Valsts garantē Belarusian Potash Company monopoltiesības eksportēt kālija
mēslošanas līdzekļus. Baltkrievijas iestāžu nodrošinātā preferenciālā
režīma dēļ uzņēmums gūst ievērojamus ieņēmumus. Tādējādi Belarusian
Potash Company gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Reģistrācijas numurs:
600122610

29.

Sarakstā iekļaušanas
datums

LV

(Krievu valodas
transliterācija)

Nosaukums

Tālr. +375 (17)309-30-10; +375 (17)309-30-30
E-pasta adrese:
info@belpc.by

3.6.2022.

“Inter Tobacco” LLC

Reģistrācijas numurs:
808000714
31.

Open Joint Stock
Company “Naftan”

Адкрытае акцыянернае
таварыства “НАФТАН”

Reģistrācijas datums:
1992. gads
Reģistrācijas numurs:
300042199
32.

Open Joint Stock
Адкрытае акцыянернае Adrese: 18 Ordzhonikidze
Company “Grodno
таварыства “Гродзенская St., 230771
Tobacco Factory Neman” тытунёвая фабрыка
Grodno/Hrodna,
Нёман”
Baltkrievija
Oткрытое акционерное Reģistrācijas datums:
общество “Гродненская 30.12.1996.
табачная фабрика Неман”
Reģistrācijas numurs:
500047627

3.6.2022.

Tādējādi Inter Tobacco gūst labumu no Lukashenka režīma.
Kā valstij piederošs uzņēmums, OJSC Naftan ir būtisks Lukashenka režīma
ieņēmumu un ārvalstu valūtas avots. Tādējādi Naftan gūst labumu no
Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida tos Naftan darbiniekus, kuri
piedalījās streikos un mierīmīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām
2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Tāpēc Naftan ir
atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un atbalsta
Lukashenka režīmu.
OJSC Grodno Tobacco Factory Neman ir Baltkrievijas valstij piederošs
uzņēmums un viens no Lukashenka režīma galvenajiem ieņēmumu
avotiem. Uzņēmuma daļa Baltkrievijas tabakas izstrādājumu tirgū
ir 70–80 %. Tāpēc Grodno Tobacco Factory Neman gūst labumu no
Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Открытое акционерное
общество “НАФТАН”

Adrese: Novopolotsk 1,
211440 Vitebsk
Region/Oblast,
Baltkrievija

Inter Tobacco LLC ir daļa no Baltkrievijas tabakas izstrādājumu ražošanas
nozares. Uzņēmumam ir ievērojama daļa ienesīgajā Baltkrievijas vietējā
cigarešu tirgū. Pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītu dekrētu,
uzņēmumam tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas importēt Baltkrievijā
tabakas izstrādājumus. Turklāt Lukashenka izdeva prezidenta dekrētu,
uzdodot mainīt Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas administratīvās
robežas, lai tajās neietilptu zeme, uz kuras atrodas Inter Tobacco rūpnīca;
iespējams, tas tika darīts nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas. Inter
Tobacco pieder Alexei Oleksin un viņa ģimenes locekļiem (tā īpašnieks ir
Oleksin piederošais uzņēmums Energo-Oil).

LV

Таварыства з
Adrese: 131 Novodvorskiy
абмежаванай адказнасцю village, Novodvorskiy
“Iнтэр Табак”
village council, Minsk
District, 223016 Minsk
Общество с
Region/Oblast,
ограниченной
Baltkrievija (Minskas
ответственностью “Интер
brīvā ekonomiskā zona)
Тобако”
Reģistrācijas datums:
10.10.2002.

3.6.2022.

30.

Baltkrievijā ražotās Grodno Tobacco Factory Neman zīmolu cigaretes ir
vienas no visizplatītākajām cigaretēm, kas kontrabandas ceļā tiek ievestas
Savienībā kā daļa no ienesīgās kontrabandas tabakas izstrādājumu
tirdzniecības. Kontrabandas shēmā tiek izmantoti Baltkrievijas valsts
uzņēmumiem Belaruskali un Grodno Azot piederošie dzelzceļa vagoni.
Tāpēc Grodno Tobacco Factory Neman palīdz veicināt tādu preču
nelikumīgu nodošanu uz Savienības teritoriju, kurām tiek piemēroti
ierobežojumi.

L 153/9

Beltamozhservice

Beltamozhservice ir valstij piederošs uzņēmums un viens no lielākajiem
loģistikas uzņēmumiem Baltkrievijā. Tas ir cieši saistīts ar Baltkrievijas
iestādēm un iesaistīts preču kontrabandā un reeksportēšanā no
Baltkrievijas uz Krieviju. Uzņēmums gūst labumu no saiknēm ar
Baltkrievijas iestādēm un nodrošina ievērojamus ienākumus Lukashenka
režīmam. Tādējādi Beltamozhservice gūst labumu no Lukashenka režīma un
atbalsta to.

3.6.2022.

LV

Рэспублiканскае
Adrese: 17th km.
унiтарнае прадпрыемства Minsk-Dzerzhinsk
“БЕЛМЫТСЭРВIС”
highway, administrative
building, office 75,
Республиканское
Shchomyslitsky s/s,
унитарное предприятие
223049 Minsk
“БЕЛТАМОЖСЕРВИС”
region/Oblast, Baltkrievija

L 153/10

33.

Reģistrācijas datums:
9.6.1999.
Reģistrācijas numurs:
101561144
Open Joint Stock
Company “Managing
Company of Holding
“Belkommunmash”“

Адкрытае акцыянернае
таварыства “Кiруючая
кампанiя холдынгу
“Белкамунмаш”“

Adrese: 64B-2
Belkommunmash ir Baltkrievijas sabiedriskā transporta transportlīdzekļu
Perekhodnaya St., 220070 ražotājs. Aliaksandr Lukashenka veicina Belkommunmash uzņēmējdarbību,
Minsk, Baltkrievija
garantējot, ka uzņēmums ievēros savas līgumsaistības pret saviem
partneriem, un izmanto savu ietekmi, lai atbalstītu tā uzņēmējdarbību.
Reģistrācijas datums:
Tāpēc Belkommunmash gūst labumu no Lukashenka režīma.
Открытое акционерное 13.8.1991.
общество “Управляющая
Atriebjoties par darbinieku protestiem pret 2020. gada prezidenta
Reģistrācijas numurs:
компания холдинга
vēlēšanu viltoto iznākumu, Belkommunmash viņus atlaida no darba, tāpēc
100205408
“Белкоммунмаш”“
uzņēmums ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un
atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

35.

Belteleradio Company /
National State Television
and Radio Company of
the Republic of Belarus

Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампанiя

3.6.2022.”

Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпания

Adrese: 9 Makayonka St., Belteleradio Company ir valsts televīzijas un radio apraides uzņēmums, un
Minsk, Baltkrievija
Baltkrievijā kontrolē septiņus televīzijas kanālus un piecas radiostacijas.
Pēc krāpnieciskajām prezidenta vēlēšanām 2020. gada augustā
Reģistrācijas datums:
Belteleradio Company atlaida tā kontrolē esošo mediju darbiniekus, kuri
14.9.1994.
piedalījās protestos, un aizstāja viņus ar Krievijas mediju darbiniekiem.
Tādējādi uzņēmums ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko
Reģistrācijas numurs:
sabiedrību.
100717729
Tīmekļa vietne: tvr.by

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

34.

Belteleradio Company pārraudzībā esošie televīzijas kanāli un radiostacijas
aktīvi izplata propagandu un tādējādi atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

