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VERORDENING (EU) 2021/479 VAN DE RAAD
van 22 maart 2021
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen tegen
Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,
Gezien Besluit (GBVB) 2021/482 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma (1),
Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
en de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad (2) geeft uitvoering aan de bij Besluit 2013/184/GBVB (3) vastgestelde
maatregelen.

(2)

Op 22 maart 2021 2021 stelde de Raad Besluit (GBVB) 2021/482 vast, waarbij Besluit 2013/184/GBVB, met
inbegrip van de titel werd gewijzigd. Bij dit besluit werden ook de aanwijzingscriteria uitgebreid voor de toepassing
van gerichte beperkende maatregelen tegen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan
de activiteiten de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, alsmede tegen rechtspersonen,
entiteiten en lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van het leger van Myanmar/Birma
(Tatmadaw), die inkomsten genereren voor, steun verlenen aan of profijt ontvangen van het leger van
Myanmar/Birma (Tatmadaw), en aldus bijdragen aan, of profijt ontvangen van, activiteiten die de democratie en de
rechtsstaat ondermijnen, of aan ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

(3)

Regelgeving op het niveau van de Unie is noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen van Besluit
(GBVB) 2021/482, met name om uniforme toepassing ervan door marktdeelnemers in alle lidstaten te waarborgen.

(4)

Verordening (EU) nr. 401/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EU) nr. 401/2013 wordt als volgt gewijzigd:
1) de titel wordt vervangen door:
“Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in
Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008”;
2) in artikel 4 bis wordt lid 3 vervangen door:
“3.

Bijlage IV omvat:
a) natuurlijke personen die behoren tot het leger van Myanmar (Tatmadaw), de politiediensten en de
grenswachtpolitie van Myanmar en die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in
Myanmar/Birma;
b) natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de handelingen, het beleid of de
activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verrichten of
steunen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen;

(1) Zie blz. 37 van dit Publicatieblad.
(2) Verordening (EU) nr. 401/2013 van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 194/2008 (PB L 121 van 3.5.2013, blz. 1).
(3) Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking
van Besluit 2010/232/GBVB (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 75).

L 99 I/14

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

22.3.2021

c) natuurlijke personen die behoren tot het leger van Myanmar (Tatmadaw), de politiediensten en de
grenswachtpolitie van Myanmar en die verantwoordelijk zijn voor het belemmeren van de verstrekking van
humanitaire hulp aan burgers in nood;
d) natuurlijke personen die behoren tot het leger van Myanmar (Tatmadaw), de politiediensten en de
grenswachtpolitie van Myanmar en die verantwoordelijk zijn voor het belemmeren van onafhankelijk
onderzoek naar vermeende schendingen van de mensenrechten;
e) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van het leger van
Myanmar (Tatmadaw), of die inkomsten genereren voor, steun verlenen aan of profijt ontvangen van het
leger van Myanmar (Tatmadaw);
f) natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die met de onder a) tot en met e) bedoelde
natuurlijke personen geassocieerd zijn.”;
3) het volgende artikel wordt ingevoegd:
“Artikel 4 quinquies bis
1.
In afwijking van artikel 4 bis kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op door hen passend geachte
voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of de
beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de verstrekking
van de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals de verlening
van hulp of het vergemakkelijken daarvan, met inbegrip van medische benodigdheden, en levensmiddelen, voor de
overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende hulp, of bijstand voor evacuaties uit
Myanmar/Birma.
2.
De betrokken lidstaat brengt de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte van elke op grond van lid 1
verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 maart 2021.

Voor de Raad
De voorzitter
J. BORRELL FONTELLES

