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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 82/2011 VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
tot instelling van een definitief antidumpingrecht op multiplex van okouméhout van oorsprong uit
de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1225/2009 en tot beëindiging van een gedeeltelijk tussentijds nieuw
onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1225/2009
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Het verzoek werd ingediend door de European Federation
of the Plywood Industry (FEIC) („de indiener van het
verzoek”) namens producenten in de Unie die samen
een groot deel, in dit geval meer dan 50 %, van de totale
productie van okoumémultiplex in de Unie voor hun
rekening nemen. Het verzoek werd ingediend omdat
het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk leidt tot
voortzetting of herhaling van dumping en herhaling van
schade voor de bedrijfstak van de Unie.

(4)

Bovendien werd in een Franse gerechtelijke procedure
betreffende concurrentiebeperkend gedrag van een aantal
Franse producenten van okoumémultiplex overwogen dat
niet kon worden uitgesloten dat dit de schadebeoordeling
in het oorspronkelijke onderzoek kon hebben vertekend.
Daarom werd het passend geacht ambtshalve tegelijker
tijd een tussentijds nieuw onderzoek op grond van
artikel 11, lid 3, van de basisverordening te openen
om de situatie met betrekking tot de schade van de
bedrijfstak van de Unie opnieuw te bekijken, in het bij
zonder in vergelijking met de situatie tijdens het onder
zoektijdvak van het oorspronkelijke onderzoek.

(5)

Nadat de Commissie, na raadpleging van het Raadgevend
Comité, had vastgesteld dat er voldoende bewijs was om
overeenkomstig artikel 11, lid 2, respectievelijk lid 3, van
de basisverordening een nieuw onderzoek in verband
met het vervallen van de maatregelen en een gedeeltelijk
tussentijds nieuw onderzoek dat beperkt is tot het onder
zoek van de schade te openen, heeft zij een bericht van
opening van deze nieuwe onderzoeken in het Publicatie
blad van de Europese Unie gepubliceerd (4) („bericht van
opening”).

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van
30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen te
gen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de
Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name
artikel 9, lid 4, en artikel 11, leden 2, 3, 5 en 6,
Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadple
ging van het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE
1. Geldende maatregelen
(1)

Na een antidumpingonderzoek („het oorspronkelijke on
derzoek”) heeft de Raad bij Verordening (EG) nr.
1942/2004 (2) een definitief antidumpingrecht ingesteld
op de invoer van multiplex van okouméhout van oor
sprong uit de Volksrepubliek China (VRC). De vast
gestelde rechten bedroegen 6,5 % tot 23,5 % voor vier
producenten en 66,7 % voor alle andere producenten.
2. Verzoek om een nieuw onderzoek bij het verval
len van de maatregelen en om een ambtshalve
opening van een gedeeltelijk tussentijds nieuw on
derzoek

(2)

Na de bekendmaking van het bericht (3) dat de geldende
antidumpingmaatregelen ten aanzien van okoumémulti
plex van oorsprong uit de VRC binnenkort zouden ver
vallen, heeft de Commissie een verzoek ontvangen voor
de opening van een nieuw onderzoek overeenkomstig
artikel 11, lid 2, van de basisverordening.

(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.
(2) PB L 336 van 12.11.2004, blz. 4.
(3) PB C 114 van 19.5.2009, blz. 11.

3. Onderzoek
3.1. Onderzoektijdvak
(6)

Het onderzoek naar de waarschijnlijkheid van voortzet
ting of herhaling van dumping had betrekking op de
periode van 1 oktober 2008 tot en met 30 september
2009 („het tijdvak van het nieuwe onderzoek” of „TNO”).

(4) PB C 270 van 11.11.2009, blz. 24.
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Het onderzoek van de ontwikkelingen die relevant zijn
voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van de
voortzetting of herhaling van de schade had betrekking
op de periode van 1 januari 2006 tot het einde van het
TNO („de beoordelingsperiode”).

(13)

De Commissie heeft de vijf in de steekproef opgenomen
ondernemingen in de Unie een vragenlijst toegezonden.
Twee van de in de steekproef opgenomen ondernemin
gen beëindigden hun medewerking na de fase waarin de
steekproeven werden genomen. Aangezien de drie onder
nemingen die ingevulde vragenlijsten indienden nog altijd
ongeveer 30 % van de verkopen door alle producenten in
de Unie aan niet-verbonden afnemers in de Unie tijdens
het TNO vertegenwoordigden, werd de steekproef nog
representatief geacht.

(14)

Ook stuurde de Commissie een beknopte vragenlijst aan
de vijf producenten die niet in de steekproef waren opge
nomen, de twee die hun medewerking hadden beëindigd
en twee andere bekende producenten om informatie te
verkrijgen over economische indicatoren die een groter
aantal producenten in de Unie betroffen. Zeven produ
centen hebben deze beknopte vragenlijst ingevuld terug
gestuurd.

3.2. Bij dit onderzoek betrokken partijen
(8)

(9)

De Commissie heeft de haar bekende producenten in de
Unie, de producenten-exporteurs in de VRC, de haar
bekende gebruikers en importeurs alsook de autoriteiten
in de VRC in kennis gesteld van de opening van de
nieuwe onderzoeken.
Belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om
binnen de in het bericht van opening vermelde termijnen
hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te ver
zoeken te worden gehoord. Alle belanghebbenden die
daar met opgave van redenen om hadden verzocht, wer
den gehoord.
4. Steekproeven

(10)

(11)

(12)

5. Controle van ontvangen informatie
(15)

Wegens het kennelijk grote aantal producenten en im
porteurs in de Unie en producenten-exporteurs in de
VRC werd het overeenkomstig artikel 17 van de basis
verordening passend geacht na te gaan of gebruik moest
worden gemaakt van een steekproef. Om de Commissie
in staat te stellen te beslissen of een steekproef nood
zakelijk was en zo ja, deze samen te stellen, heeft zij
bovengenoemde partijen verzocht zich binnen 15 dagen
na de opening van het nieuwe onderzoek bij haar te
melden en haar de in het bericht van opening gevraagde
gegevens te verstrekken.

De Commissie verzamelde en controleerde alle gegevens
die zij nodig achtte om vast te stellen of voortzetting en
herhaling van dumping en schade waarschijnlijk waren
en om het belang van de Unie te beoordelen. Bij de
volgende ondernemingen werd een controle ter plaatse
verricht:
5.1. Producenten in de Unie
— GARNICA PLYWOOD SA (Spanje);
— JEAN THÉBAULT SAS (Frankrijk);

Slechts één Chinese producent-exporteur heeft zich ken
baar gemaakt en verschafte de gevraagde informatie bin
nen de vastgestelde termijn. Daarom werd besloten dat
een steekproef niet noodzakelijk was voor producentenexporteurs in de VRC. De enige medewerkende Chinese
producent-exporteur kreeg een vragenlijst toegestuurd,
maar beëindigde vervolgens zijn medewerking en heeft
nooit een ingevulde vragenlijst ingezonden. Daarom wer
den, zoals in overweging 20 wordt uiteengezet, overeen
komstig artikel 18, lid 1, van de basisverordening, de
bevindingen gebaseerd op de beschikbare gegevens.
Tien producenten in de Unie verstrekten de gevraagde
gegevens binnen de vastgestelde termijn en stemden er
mee in om in de steekproef te worden opgenomen. Op
basis van de gegevens die zij van de medewerkende pro
ducenten in de Unie had ontvangen, heeft de Commissie
vijf van hen, die samen ongeveer 40 % van de verkopen
van alle producenten in de Unie aan niet-verbonden af
nemers in de Unie tijdens het TNO en ongeveer 35 %
van de productie van alle producenten in de Unie tijdens
het TNO vertegenwoordigden. De steekproef was samen
gesteld op basis van de grootste representatieve omvang
van de verkoop die redelijkerwijze kon worden onder
zocht binnen de beschikbare tijd en rekening houdend
met de geografische verspreiding van de producenten in
de Unie.

2.2.2011

— JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Frankrijk).
5.2. Producent in het referentieland
— EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Turkije).
B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT
1. Betrokken product
(16)

Het betrokken product is hetzelfde als in het oorspron
kelijke onderzoek en wordt als volgt gedefinieerd: multi
plex uitsluitend bestaande uit lagen van hout, waarvan
elke laag niet meer dan 6 mm dik is en waarvan ten
minste één buitenlaag van okouméhout is die niet met
een permanente folie van ander materiaal is bedekt, van
oorsprong uit de VRC, momenteel ingedeeld in GN-code
ex 4412 31 10 (voorheen ex 4412 13 10). Het betrokken
product wordt voor talrijke doeleinden gebruikt. Het
wordt gebruikt in de bouw voor buitentimmerwerk, be
kledingsplaten, bekistingsplaten, buitenkelders en balus
trades alsmede voor oeverbeschoeiing. Het wordt ook
gebruikt voor meer decoratieve doeleinden, onder meer
in voertuigen (bijv. auto’s, bussen, caravans, kampeer
wagens) en vaartuigen (jachten), in de meubelindustrie
en bij de vervaardiging van deuren.
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Er zijn twee hoofdtypen okoumémultiplex, namelijk mul
tiplex dat uitsluitend van okoumé is vervaardigd
(„okoumé door-en-door”) en multiplex waarvan minstens
één van de buitenzijden van okoumé en de rest van
ander hout is vervaardigd („okoumé dekfineer voorzijde”).
Beide hoofdtypen okoumémultiplex zien er aan de bui
tenzijde hetzelfde uit. Ondanks verschillen in mecha
nische eigenschappen hebben deze soorten dezelfde fysi
sche basiskenmerken en worden zij in principe voor de
zelfde doeleinden gebruikt.

(23)

Zoals in het oorspronkelijke onderzoek is gebleken en in
het huidige onderzoek is bevestigd, hebben enerzijds het
okoumémultiplex dat in de VRC wordt vervaardigd en op
de binnenlandse markt wordt verkocht, en anderzijds het
product dat in de Unie door de bedrijfstak van de Unie
wordt geproduceerd en verkocht, dezelfde fysische en
technische basiskenmerken en worden zij voor dezelfde
doeleinden aangewend. Deze producten worden dan ook
beschouwd als soortgelijke producten in de zin van
artikel 1, lid 4, van de basisverordening.

(24)

Eén Turkse producent verleende medewerking en beant
woordde de vragenlijst. Overeenkomstig artikel 2, lid 7,
onder a), van de basisverordening werd de normale
waarde berekend aan de hand van de ter plaatse gecon
troleerde gegevens van die medewerkende Turkse produ
cent, zoals hieronder uiteengezet.

(25)

De normale waarde werd vastgesteld voor beide hoofd
typen van het product zoals omschreven in overweging
17. Voor één hoofdtype werd de normale waarde geba
seerd op de prijzen die bij verkoop op de binnenlandse
markt van Turkije worden betaald of moeten worden
betaald, aangezien werd vastgesteld dat deze verkopen
in representatieve hoeveelheden en in het kader van nor
male handelstransacties plaatsvonden. Voor het andere
hoofdtype, dat door de Turkse producent werd vervaar
digd maar niet op de binnenlandse markt werd verkocht,
werd overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de basisver
ordening een door berekening vastgestelde normale
waarde gebruikt.

(26)

Om de normale waarde door berekening vast te stellen
overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de basisverordening
werden de verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten („VAA-kosten”) en de gewogen gemid
delde winst bij de binnenlandse verkoop van het soort
gelijke product in het kader van normale handelstrans
acties opgeteld bij de gemiddelde fabricagekosten van
deze exporteurs tijdens het TNO.

C. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VOORTZETTING OF
HERHALING VAN DUMPING
(19)

Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening
werd onderzocht of het waarschijnlijk is dat het vervallen
van de geldende maatregelen tegen de VRC tot voortzet
ting of herhaling van dumping zal leiden.

(20)

Zoals in overweging 11 wordt aangegeven, moest het
onderzoek naar de waarschijnlijkheid van voortzetting
of herhaling van dumping, overeenkomstig artikel 18
van de basisverordening en bij gebrek aan medewerking
van de Chinese producenten-exporteurs, worden geba
seerd op informatie uit andere bronnen die de Commissie
ter beschikking stonden. Aangezien er geen gedetailleerde
informatie beschikbaar was over de precieze productty
pen die vanuit de VRC naar de Unie worden uitgevoerd,
moest de vergelijking van de normale waarde en de uit
voerprijzen worden beperkt tot de twee in overweging
17 genoemde hoofdtypen okoumémultiplex.

(21)

2. Uitvoerprijs
(27)

Zoals hierboven al is gezegd, werd de uitvoerprijs, bij
gebrek aan medewerking van de Chinese producentenexporteurs, overeenkomstig artikel 18 van de basisver
ordening berekend aan de hand van beschikbare handels
statistieken van Eurostat. Aangezien Eurostat geen infor
matie per producttype van okoumémultiplex heeft, zijn
deze cijfers, om exportprijzen voor elk van de twee
hoofdtypen van okoumémultiplex vast te stellen, gecor
rigeerd op basis van het procentuele prijsverschil tussen
„okoumé door-en-door” en „okoumé dekfineer voor
zijde”, zoals geconstateerd bij de Turkse medewerkende
producent. Het aldus verkregen prijsverschil werd vervol
gens toegepast op de gewogen gemiddelde Eurostatprij
zen.

(28)

Wat de volumes betreft, zijn op basis van de totale vo
lumes van Eurostat, de Chinese exportvolumes voor elk
van de twee hoofdtypen okoumémultiplex berekend op
basis van de verhouding tussen „okoumé door-en-door”
en „okoumé dekfineer voorzijde” die is geconstateerd in
de in overweging 21 genoemde toezichtverslagen voor de
periode die samenviel met het TNO.

Daarom werd het onderzoek voornamelijk gebaseerd op
de handelsstatistieken van Eurostat. Bovendien had één
Chinese producent-exporteur tot juni 2009 de periodieke
toezichtverslagen ingediend die waren voorgeschreven in
overweging 61 van Verordening (EG) nr. 1942/2004.
Daarom kon de informatie uit deze verslagen tot op
zekere hoogte worden gebruikt voor het onderzoek
naar de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling
van dumping.
1. Normale waarde
1.1. Referentieland

(22)

Volgens artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverordening
moet de normale waarde voor producenten-exporteurs in
landen met een overgangseconomie aan wie geen behan
deling als marktgerichte onderneming wordt toegestaan,
worden vastgesteld aan de hand van de prijs of de bere
kende waarde in een land met een markteconomie („refe
rentieland”).

In het bericht van opening werd Turkije, dat reeds in het
oorspronkelijke onderzoek als referentieland was ge
bruikt, genoemd als geschikt referentieland om in het
huidige nieuwe onderzoek bij het vervallen van de maat
regelen de normale waarde voor de VRC vast te stellen.
Hoewel zij daarom werden gevraagd, heeft geen van de
belanghebbenden opmerkingen gemaakt over de keuze
van Turkije. Daarom werd op grond van de beschikbare
gegevens op het ogenblik van de keuze geconcludeerd
dat Turkije het geschiktste referentieland was.
1.2. Vaststelling van de normale waarde

2. Soortgelijk product
(18)
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De werkelijke productie van okoumémultiplex is moeilijk
in te schatten, evenals de productmix, die van grote in
vloed is op de mogelijk geproduceerde hoeveelheden, en
die bij gebrek aan medewerking van de Chinese produ
centen-exporteurs onbekend is. Uit een schatting van de
productiecapaciteit op basis van de stammen van okou
méhout blijkt echter duidelijk dat de productiecapaciteit
in de VRC bij elke mogelijke productmix ruimschoots
boven de op de markt van de Unie verbruikte hoeveel
heden ligt (291 000 m3 tijdens het TNO, zie overweging
41).

3. Vergelijking
(29)

Om een billijke vergelijking tussen de normale waarde en
de uitvoerprijs te kunnen maken, werden overeenkomstig
artikel 2, lid 10, van de basisverordening correcties toe
gepast om rekening te houden met verschillen die van
invloed zijn op de prijzen en de vergelijkbaarheid ervan.
Op basis hiervan werden in voorkomend geval correcties
toegepast voor de kosten van vervoer, zeevracht, verzeke
ring, lading, overlading, lossing en aanverwante kosten,
waar die gerechtvaardigd waren. Omdat de Chinese pro
ducenten-exporteurs geen medewerking verleenden, is de
hoogte van deze correctie vastgesteld op basis van de
beschikbare gegevens.

(34)

4. Dumpingmarge
(30)

De vastgestelde dumpingmarge bedraagt 34,2 % van de
cif-prijs, franco grens Unie, vóór inklaring.
5. Ontwikkeling van de invoer indien de maatrege
len worden ingetrokken
5.1. Opmerkingen vooraf

(31)

Uitgaande van het onderzoek waaruit bleek dat er in het
TNO sprake was van dumping, werd ook de waarschijn
lijkheid van voortzetting van de dumping onderzocht. Bij
gebrek aan medewerking van de Chinese producentenexporteurs zijn de onderstaande conclusies over volume
van de invoer en reservecapaciteit overeenkomstig
artikel 18 van de basisverordening gebaseerd op de be
schikbare feiten, met name handelsstatistieken en opmer
kingen van belanghebbenden.

(35)

Volgens de Eurostathandelsstatistieken is de werkelijke
invoer van okoumémultiplex vanuit de VRC in de Unie
sinds het oorspronkelijke OT aanzienlijk gedaald, maar
wisten de Chinese producenten een positie op de markt
van de Unie te behouden, met een marktaandeel van
4,7 % tijdens het TNO.
5.3. Productiecapaciteit, reservecapaciteit

(33)

Bij gebrek aan medewerking van de Chinese producen
ten-exporteurs van okoumémultiplex is de situatie van de
Chinese multiplexbranche in haar geheel (producenten
van multiplex van alle houtsoorten) onderzocht. Zoals
vermeld in overweging 89 van Verordening (EG) nr.
988/2004 van de Commissie (1) waarmee voorlopige an
tidumpingrechten werden ingesteld naar aanleiding van
het oorspronkelijke onderzoek, kunnen producenten met
een en dezelfde installatie multiplex van verschillende
houtsoorten vervaardigen, en doen zij dit ook. De indie
ner van het verzoek maakte een berekening van het in de
VRC geproduceerde volume van okoumémultiplex, geba
seerd op het aantal stammen van okouméhout op de
Chinese markt, dat werd geschat op ongeveer 900 000
m3 tijdens het TNO. Volgens een schatting van de indie
ner van het verzoek wordt ongeveer 85 %, ofwel
765 000 m3, gebruikt voor de productie van multiplex.

(1) PB L 181 van 18.5.2004, blz. 5.

Bovendien is zowel bij het huidige nieuwe onderzoek als
bij het oorspronkelijke onderzoek gebleken dat onder
nemingen met een en dezelfde installatie multiplex van
verschillende houtsoorten vervaardigen. Daarom is te ver
wachten dat Chinese producenten die zich momenteel
toeleggen op de productie van andere, minder lucratieve
typen multiplex, bij het uitblijven van maatregelen over
schakelen op de productie van okoumémultiplex. Vol
gens Chinese uitvoerstatistieken bedroeg de Chinese uit
voer van multiplex tijdens het TNO meer dan 5 miljoen
m3. Dit is 17 maal de markt van okoumémultiplex in de
Unie. Daarom is er slechts een kleine verschuiving in de
productmix nodig om de volumes van okoumémultiplex
voor de uitvoer aanzienlijk te vergroten.

5.4. Omvang en prijzen van de invoer uit de VRC in de Unie
en andere derde landen

5.2. Volume van de invoer
(32)

2.2.2011

In 2009 was volgens de Chinese uitvoergegevens slechts
een klein deel (ongeveer 5 %) van de Chinese uitvoer van
multiplex van tropische houtsoorten bestemd voor de
Unie. De prijzen van de verkoop aan de Unie waren in
vergelijking met de prijzen op andere markten relatief
hoog. Daarom is aannemelijk dat bij intrekking van de
maatregelen een groter aandeel van de Chinese uitvoer
van okoumémultiplex naar de Unie zou gaan.

5.5. Conclusie betreffende de waarschijnlijkheid van voortzet
ting van dumping
(36)

Uit het onderzoek is gebleken dat het betrokken product
nog steeds tegen dumpingprijzen op de markt van de
Unie wordt verkocht en dat de hoeveelheden niet insig
nificant zijn. Bovendien blijkt uit de beschikbare infor
matie dat de productievolumes in de VRC zeer hoog zijn
en dat het aandeel van de uitvoer naar de Unie momen
teel beperkt is als gevolg van de geldende maatregelen. In
dit verband is te verwachten dat okoumémultiplex dat
momenteel tegen lagere prijzen naar andere landen wordt
uitgevoerd, op de markt van de Unie wordt afgezet in
dien de maatregelen worden ingetrokken. Bovendien zul
len de Chinese multiplexfabrikanten de productie van
okoumémultiplex opvoeren indien de maatregelen verval
len, aangezien de markt van okoumémultiplex in de Unie
relatief lucratief is.

(37)

Gezien deze bevindingen luidt de conclusie daarom dat
de dumping waarschijnlijk zal worden voortgezet als de
antidumpingmaatregelen mochten komen te vervallen.
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2. Omvang, marktaandeel en prijzen van de invoer
uit de VRC

D. DEFINITIE VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE UNIE
(38)

(39)

Het is bekend dat het soortgelijke product in de Unie
wordt vervaardigd door zestien producenten in Cyprus,
Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. De to
tale productie in de Unie wordt geschat op 235 000 m3.
De producenten in de Unie die de totale productie in de
Unie vertegenwoordigen, vormen de bedrijfstak van de
Unie in de zin van artikel 4, lid 1, van de basisverorde
ning. Tijdens de beoordelingsperiode in het oorspronke
lijke onderzoek bestond de markt van de Unie uit de
lidstaten van de EU-15. Aangezien echter de productie
van okoumémultiplex in de twaalf nieuwe lidstaten niet
significant is, is het zinvol om het huidige en het oor
spronkelijke onderzoek te vergelijken.
Zoals reeds in overweging 10 werd vermeld, is er een
steekproef van drie producenten, die samen ongeveer
30 % van de verkoop in de Unie door alle producenten
in die Unie aan niet-verbonden klanten tijdens het TNO
en ongeveer 26 % van de productie door alle producen
ten in de Unie tijdens het TNO vertegenwoordigden,
uitvoerig onderzocht. De steekproef bestond uit de vol
gende ondernemingen:

(42)

VRC
Index
100)

(43)

— JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Frankrijk).

(44)

In totaal is het verbruik in de Unie tussen het OT in het
oorspronkelijke onderzoek en het TNO van het huidige
nieuwe onderzoek afgenomen met 35 %. Het verbruik in
de Unie daalde tijdens de beoordelingsperiode van het
huidige nieuwe onderzoek met 22 %. De belangrijkste
verklaring hiervoor is dat okoumémultiplex in zekere
mate is vervangen door andere tropische houtsoorten
zoals red canarium, bankirai of meranti. In 2008 en
tijdens het TNO hebben de economische crisis en de
daarmee samenhangende afname van bepaalde industriële
activiteiten bijgedragen aan de daling in de vraag naar
okoumémultiplex in de Unie.

=

2008

TNO

23 531

37 023

28 493

12 620

100

157

121

54

2006

2007

2008

TNO

6,3 %

9,7 %

8,4 %

4,3 %

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek, antwoorden op
de vragenlijst en Eurostat

Het verbruik van okoumémultiplex in de Unie werd vast
gesteld op basis van de omvang van de verkoop van de
bedrijfstak van de Unie en van andere producenten in de
Unie op de markt van de Unie en de van Eurostat ver
kregen gegevens over de in de Unie ingevoerde hoeveel
heden.

(2006

2007

Het marktaandeel steeg tussen 2006 en 2007 met 3,4
procentpunten. Tussen 2007 en 2008 nam het markt
aandeel af met 1,3 procentpunten en het daalde verder
met 4,1 procentpunten tussen 2008 en het einde van het
TNO. In totaal daalde het marktaandeel van de invoer uit
de VRC in de Unie in de beoordelingsperiode met 2
procentpunten.

VRC

1. Verbruik in de Unie

Index
100)

=

Marktaandeel

E. SITUATIE OP DE MARKT VAN DE UNIE

Totaal verbruik
in de Unie (m3)

(2006

2006

Bron: Eurostat

— JEAN THÉBAULT SAS (Frankrijk);

(41)

De werkelijke invoer van het betrokken product in de
Unie daalde van 83 606 m3 tijdens het oorspronkelijke
OT tot 23 531 m3 in 2006. Nadien is de invoer tussen
2006 en 2008 gestegen met meer dan 20 % en tussen
2008 en het einde van het TNO sterk gedaald tot 54 %
van het niveau van 2006.

Invoer (m3)

— GARNICA PLYWOOD SA (Spanje);

(40)

L 28/5

2006

2007

2008

TNO

375 105

382 976

339 914

291 421

100

102

91

78

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek, antwoorden op
de vragenlijst en Eurostat

De gemiddelde prijs van het uit de VRC ingevoerde be
trokken product steeg tussen 2006 en het einde van het
TNO met 32 %. Meer specifiek steeg de prijs met 22 %
tussen 2006 en 2007, vervolgens met 3 procentpunten
tussen 2007 en 2008, en met nog eens 7 procentpunten
tussen 2008 en het einde van het TNO.

Invoer (EUR/m3)

VRC
Index
100)

(2006

=

2006

2007

2008

TNO

485

590

608

642

100

122

125

132

Bron: Eurostat

3. Prijsonderbieding
(45)

Om de prijsonderbieding te onderzoeken, werd de gewo
gen gemiddelde verkoopprijs per producttype van de in
de steekproef opgenomen bedrijven van de Unie bij ver
koop aan niet-verbonden afnemers op de markt van de
Unie vergeleken met de hiermee overeenstemmende ge
wogen gemiddelde prijs van het ingevoerde product. De
vergelijking werd gemaakt na aftrek van kortingen en
rabatten.
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Op basis hiervan werd vastgesteld dat de Chinese invoer
prijzen de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Unie
tijdens het TNO onderboden met gemiddeld 10 %.
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b) Productiecapaciteit en bezettingsgraad
(50)

In het oorspronkelijke onderzoek is een correctie toege
past voor het kwaliteitsverschil tussen het betrokken pro
duct dat uit de VRC wordt ingevoerd en het soortgelijke
product dat door de bedrijfstak van de Unie wordt ver
kocht. In het huidige onderzoek is de codificatie van
producttypen in de vragenlijsten zodanig aangepast dat
hiermee rekening wordt gehouden. Aangezien in het hui
dige onderzoek rekening werd gehouden met het kwali
teitsverschil en omdat er geen gegevens van Chinese pro
ducenten-exporteurs over latere bijkomende kwaliteitsver
schillen werden ontvangen, werd de correctie die bij het
oorspronkelijke onderzoek werd toegepast, in het huidige
onderzoek dan ook achterwege gelaten. Gedurende het
OT voor het oorspronkelijke onderzoek werden de uit de
VRC ingevoerde betrokken producten in de Unie ver
kocht tegen prijzen die de prijzen van de bedrijfstak
van de Unie met 11 % tot 52 % onderboden.

De productiecapaciteit van de bedrijfstak van de Unie
steeg met 33 % tussen 2006 en 2007 en vervolgens
met 12 procentpunten tussen 2007 en 2008. Tussen
2008 en het einde van het TNO bleef de productiecapa
citeit op hetzelfde niveau. In totaal is de productiecapa
citeit van de bedrijfstak van de Unie in de beoordelings
periode met 45 % gestegen. De bezettingsgraad bedroeg
51 % in 2006 en daalde verder tot 41 % tijdens het TNO.

2006

2007

2008

TNO

399 016

532 415

578 484

577 205

100

133

145

145

Bezettingsgraad

51 %

50 %

45 %

41 %

Index
100)

100

98

89

80

Productiecapaci
teit (m3)
Index
100)

4. Economische situatie van de bedrijfstak van de
Unie

(2006

(2006

=

=

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek en antwoorden
op de vragenlijst

Opmerkingen vooraf
(48)

Alle in artikel 3, lid 5, van de basisverordening genoemde
schade-indicatoren zijn onderzocht. Indicatoren van pro
ductievolume, productiecapaciteit, bezettingsgraad, werk
gelegenheid, omvang van de verkoop, verkoopprijzen,
productiviteit en marktaandeel zijn onderzocht op basis
van verzamelde gegevens over de hele bedrijfstak van de
Unie. Wat de andere schade-indicatoren betreft, is het
onderzoek gebaseerd op de informatie die is ingediend
door de in de steekproef opgenomen producenten in de
Unie, die ter plaatse is geverifieerd bij alle ondernemin
gen.

c) Werkgelegenheid
(51)

De werkgelegenheid in de bedrijfstak van de Unie is
tussen 2006 en het einde van het TNO met 11 % toe
genomen. Meer in het bijzonder is het aantal werknemers
gestegen met 21 % tussen 2006 en 2007, en bleef het in
2008 dicht bij dat niveau. Tussen 2008 en het einde van
het TNO is het aantal werknemers gedaald met 9 pro
centpunten. Als gevolg van sluitingen en herstructurering
van ondernemingen heeft de werkgelegenheid tijdens de
beoordelingsperiode nooit de hoogte bereikt die tijdens
het oorspronkelijke onderzoek werd vastgesteld.

Gegevens over de bedrijfstak van de Unie als geheel
a) Productie
(49)

Het productievolume van de bedrijfstak van de Unie steeg
met 31 % tussen 2006 en 2007, en daalde met 2 pro
centpunten tussen 2007 en 2008, en met nog eens 13
procentpunten tussen 2008 en het einde van het TNO.
Ondanks de stijging van het productievolume met 16 %
tussen 2006 en het einde van het TNO blijft het produc
tievolume van de bedrijfstak van de Unie onder de hoe
veelheden die bij het oorspronkelijke onderzoek naar
voren kwamen, namelijk 283 265 m3 in 2002 en
267 591 m3 in het oorspronkelijke OT.

Productie (m3)
Index
100)

(2006

=

2006

2007

2008

TNO

203 604

267 155

263 080

235 182

100

131

129

116

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek en antwoorden
op de vragenlijst

2006

2007

2008

TNO

Werkgelegen
heid(aantal per
sonen)

883

1 064

1 060

983

Index
100)

100

121

120

111

(2006

=

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek en antwoorden
op de vragenlijst

d) Omvang van de verkoop
(52)

Tijdens de beoordelingsperiode is de verkoop van de
producenten in de Unie aan niet-verbonden afnemers
in de Unie gedaald met 16 %. Tussen 2006 en 2007 is
de verkoop stabiel gebleven, en in 2008 en tijdens het
TNO gedaald. Tijdens de beoordelingsperiode waren de
verkoopvolumes in dezelfde orde van grootte als in de
beoordelingsperiode in het oorspronkelijke onderzoek.
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Omvang van de
verkoop in de
Unie (m3)
Index
100)

(2006

=
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2006

2007

2008

TNO

277 739

272 341

242 728

233 333

100

98

87

84
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Marktaandeel
producenten in
de Unie (%)

2006

2007

2008

TNO

74,3 %

71,3 %

71,6 %

80,2 %

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek, antwoorden op
de vragenlijst en Eurostat

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek en antwoorden
op de vragenlijst

h) Hoogte van de dumpingmarge en herstel van dumping in
het verleden

e) Verkoopprijzen
(53)

Tussen 2006 en 2007 steeg de gemiddelde prijs van de
verkoop van de bedrijfstak van de Unie aan niet-verbon
den afnemers met 13 % en tussen 2007 en 2008 met
nog eens 5 procentpunten. Tijdens het TNO daalden de
prijzen weer tot het niveau van 2007. In totaal zijn de
verkoopprijzen in de Unie tijdens de beoordelingsperiode
gestegen met 13 %.
2006

2007

2008

TNO

Eenheidsprijs
op de markt
van de Unie
(EUR/m3)

786

885

930

887

Index
100)

100

(2006

=

113

118

(56)

Tijdens het TNO was er ondanks de geldende maatrege
len nog steeds sprake van aanmerkelijke dumping, ook al
was de marge lager dan bij het oorspronkelijke onder
zoek. Gezien de omvang van de invoer met dumping en
de prijs van deze producten zijn de gevolgen van de
dumpingmarge, die aanzienlijk is, niet te verwaarlozen.
Hoewel er enig herstel van de eerdere dumping kon
worden vastgesteld, blijft de bedrijfstak van de Unie
kwetsbaar voor schadelijke gevolgen van invoer met
dumping op de markt van de Unie.

(57)

Wat de algemene situatie van de bedrijfstak van de Unie
betreft, is gebleken dat verscheidene producenten zijn
gesloten sinds het oorspronkelijke onderzoek. Volgens
de beschikbare informatie is de producent die tijdens
het oorspronkelijke OT de grootste was, in 2008 failliet
gegaan en heeft hij de productie eerst verlaagd en ver
volgens volledig stopgezet. Twee andere producenten in
de Unie die in de steekproef van het oorspronkelijke
onderzoek waren opgenomen, zijn respectievelijk in
2005 en 2006 gesloten. Begin 2009 heeft nog een
Franse producent zijn activiteiten gestaakt. Bovendien
heeft een Griekse producent zijn productie wezenlijk ver
laagd. Hoewel deze ontwikkelingen wellicht hebben ge
leid tot een hoger marktaandeel van de resterende pro
ducenten in de Unie, wijzen zij erop dat de bedrijfstak
van de Unie in zijn geheel nog zwak en kwetsbaar is.

113

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek en antwoorden
op de vragenlijst

f) Productiviteit
(54)

De productiviteit van de producenten in de Unie, in
jaarlijkse productie (in kubieke meters) per werknemer,
steeg in de beoordelingsperiode met 4 %. Dat betekent
dat de productie sneller is gestegen dan de werkgelegen
heid en dit wijst erop dat de producenten in de Unie
efficiënter zijn geworden.
2006

2007

2008

TNO

Productiviteit
(m3 per werk
nemer)

231

251

248

239

Index
100)

100

109

108

104

(2006

=

Bron: gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek en antwoorden
op de vragenlijst

g) Marktaandeel
(55)

Het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie steeg in
de beoordelingsperiode met bijna 6 procentpunten. Meer
specifiek daalde het met 3 procentpunten tussen 2006 en
2007 en bleef het redelijk stabiel tussen 2007 en 2008.
Tussen 2008 tot het eind van het TNO nam het toe met
8,6 procentpunten tot 80,2 %. De toename van het
marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie tijdens de
beoordelingsperiode is het gevolg van een afname van de
verkoop in de Unie in combinatie met een sterkere af
name van het verbruik in de Unie.

Gegevens over de in de steekproef opgenomen producenten in de
Unie
a) Voorraden
(58)

De eindvoorraden van de in de steekproef opgenomen
producenten in de Unie zijn in de loop van de beoor
delingsperiode bijna vervijfvoudigd. In vergelijking met
de beoordelingsperiode tijdens het oorspronkelijke onder
zoek, toen okoumémultiplex voornamelijk op bestelling
werd geproduceerd, blijken de voorraden te zijn toegeno
men tijdens de beoordelingsperiode. Dit is vooral het
geval in 2008 en het TNO, als gevolg van een daling
in de verkochte hoeveelheden.

Steekproef

2006

2007

2008

TNO

Eindvoorraad
(m3)

1 419

3 954

6 805

6 589

100

279

480

464

Index
100)

(2006

=

Bron: antwoorden op de vragenlijst

NL

L 28/8

Publicatieblad van de Europese Unie

2.2.2011

b) Lonen
(59)

De jaarlijkse arbeidskosten van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie zijn in de
beoordelingsperiode gestegen met 26 %. Meer specifiek zijn de jaarlijkse arbeidskosten tussen 2006
en 2007 gestegen met 29 %. Vervolgens daalden zij tussen 2007 en 2008 met 3 procentpunten.
Tussen 2008 en het einde van het TNO bleven zij stabiel.
Steekproef

Jaarlijkse arbeidskosten (EUR)
Index (2006 = 100)

2006

2007

2008

TNO

6 429 123

8 262 078

8 125 944

8 100 326

100

129

126

126

Bron: antwoorden op de vragenlijst

c) Winstgevendheid en rendement van investeringen
(60)

De winst van de producenten in de Unie bedroeg 4,3 % in 2006 en steeg naar respectievelijk 9,8 %
en 8,3 % in 2007 en 2008, en daalde vervolgens naar 5,9 % tijdens het TNO. Het rendement van
investeringen, uitgedrukt als de winst in procenten van de nettoboekwaarde van de investeringen,
daalde in de beoordelingsperiode met 51 %, namelijk van 12,5 % in 2006 tot 6,2 % in het TNO.
Steekproef

2006

2007

2008

TNO

Winstgevendheid bedrijfstak van de Unie
(% van nettoverkoop)

4,3 %

9,8 %

8,3 %

5,9 %

100

230

193

137

12,5 %

13,6 %

12,1 %

6,2 %

100

109

97

49

Index (2006 = 100)
Rendement van investeringen (winst
in % van de nettoboekwaarde van de in
vesteringen)
Index (2006 = 100)
Bron: antwoorden op de vragenlijst

d) Kasstroom en vermogen om kapitaal aan te trekken
(61)

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten van de in de steekproef opgenomen producenten in de
Unie is in de beoordelingsperiode toegenomen met 32 %. Er waren geen aanwijzingen dat de bedrijfs
tak van de Unie problemen had met het aantrekken van kapitaal.
2006

2007

2008

TNO

Kasstroom (EUR)

10 507 019

11 414 266

15 892 091

13 853 776

Index (2006 = 100)

100

109

151

132

Steekproef

Bron: antwoorden op de vragenlijst

e) Investeringen
(62)

De jaarlijkse investeringen van de in de steekproef opgenomen producenten in de productie van het
soortgelijke product namen tussen 2006 en 2007 toe met 10 %, met 100 procentpunten tussen
2007 en 2008 en met nog eens 16 procentpunten tussen 2008 en het einde van het TNO. In de
totale beoordelingsperiode stegen de investeringen met 126 %.
Steekproef

Netto-investeringen (EUR)
Index (2006 = 100)
Bron: antwoorden op de vragenlijst

2006

2007

2008

TNO

3 588 258

3 959 491

7 520 975

8 108 166

100

110

210

226
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Kameroen. De vereniging die de klacht heeft ingediend,
heeft aangetoond dat de regering van Gabon met ingang
van 1 januari 2010 de uitvoer van niet-ontschorste stam
men okouméhout heeft verboden om de verwerking van
stammen in fineer binnenslands te houden. Daarom is
onderzocht of een dergelijk verbod, hoewel het na het
TNO is ingevoerd, een wezenlijke invloed op deze ana
lyse zou hebben.

5. Conclusie over de economische situatie van de
bedrijfstak van de Unie
(63)

Uit het onderzoek van de macro-economische en microeconomische gegevens blijkt dat de bedrijfstak van de
Unie zich in een relatief stabiele positie bevindt. Meer
in het bijzonder is de winst van de in de steekproef
opgenomen producenten in de Unie hersteld van –8,9 %
(het niveau dat bij het oorspronkelijke onderzoek voor
die producenten werd vastgesteld), en de gemiddelde
winst bedroeg tijdens de hele beoordelingsperiode tussen
4,3 % en 9,8 %. Dankzij de geldende maatregelen is de
bedrijfstak van de Unie er ook in geslaagd om zijn
marktaandeel te verhogen in een krimpende markt.
F. WAARSCHIJNLIJKHEID

VAN
SCHADE

HERHALING

(69)

Uit bij het onderzoek ingezamelde informatie is gebleken
dat Aziatische ondernemingen, die meer dan 60 % van de
Gabonese stammen in-/uitvoeren, een sterke positie heb
ben om te onderhandelen met de Société Nationale des
Bois du Gabon (SNBG), de belangrijkste exporteur van
okouméhout, en met de Gabonese regering. Zij lijken
minder te worden geraakt door de beslissing dan Euro
pese ondernemingen. Bij gebrek aan medewerking van de
Chinese producenten-exporteurs kon er geen nadere ef
fectbeoordeling worden verricht.

(70)

Het uitvoerverbod is pas op 1 januari 2010, dus na het
TNO, in werking getreden, en er was een overgangsperi
ode tot en met mei 2010 voor stammen die eind 2009
al waren geveld; deze mochten nog worden uitgevoerd.
Om het effect van de inwerkingtreding van het uitvoer
verbod op de producenten in de Unie te onderzoeken, is
op 14 september 2010 aanvullende informatie gevraagd
van de leden van de vereniging die de klacht heeft in
gediend. Van vier producenten in de Unie werden ant
woorden ontvangen. Twee van de producten in de steek
proef hebben hun eigen ontschorsingsinstallatie in Gabon
en worden daardoor niet getroffen door het verbod. Alle
producenten in de steekproef bevestigden echter de in
formatie dat de Chinese ondernemingen een sterke on
derhandelingspositie hebben om hun toegang tot grond
stoffen veilig te stellen en dat nog afgewacht moet wor
den of de wet doeltreffend wordt gehandhaafd. De pro
ducenten in de Unie bevestigden dat de aanvoer van
okoumé is afgenomen en dat de prijzen zijn gestegen
als gevolg van het uitvoerverbod van stammen in Gabon
en dat de producenten die de okouméstammen in de
Unie ontschorsen, het meest onder de nieuwe situatie
te lijden hebben.

(71)

In elk geval geldt het verbod in principe voor alle uitvoer,
dus ook de uitvoer naar de VRC. Daarom heeft de
nieuwe juridische situatie in Gabon geen gevolgen voor
de analyse in dit nieuwe onderzoek.

VAN

1. Effect van de verwachte omvang van de invoer en
gevolgen voor de prijzen bij het intrekken van de
maatregelen
(64)

Hoewel de bedrijfstak van de Unie is gestabiliseerd en
zich heeft hersteld van de effecten van de invoer met
dumping vanuit de VRC, is het productie-, verkoop- en
werkgelegenheidsniveau van de periode vóór het oor
spronkelijke onderzoek nog niet bereikt. Een aantal pro
ducenten in de Unie is gesloten, waaruit ook blijkt dat de
bedrijfstak in zijn geheel nog enigszins kwetsbaar is.

(65)

Een aantal elementen wijst erop dat herhaling van de
schade bij het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk
is. In de eerste plaats zou de bedrijfstak van de Unie —
gezien de huidige prijsonderbieding die bij de invoer
vanuit de VRC is geconstateerd, en aangenomen dat het
huidige lage niveau van invoerprijzen zou worden ge
handhaafd of zelfs verder worden verlaagd om het ver
loren marktaandeel terug te winnen — het huidige prijs
niveau niet kunnen handhaven. Deze waarschijnlijke
prijsverlaging zou het huidige herstel van de bedrijfstak
van de Unie in gevaar brengen en de winstgevendheid
ondermijnen.

(66)

In de tweede plaats is het, gezien de aanzienlijke produc
tiecapaciteit van de Chinese producenten-exporteurs, ook
aannemelijk dat de invoer (met dumping) zou toenemen
op een laag prijsniveau. Dit zou betekenen dat de be
drijfstak van de Unie afzet op de markt zou verliezen;
gezien de reeds lage bezettingsgraad tijdens het TNO zou
dit kunnen leiden tot een verdere productiedaling of zelfs
meer sluitingen van producenten in de Unie.

(67)

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat
indien de maatregelen komen te vervallen, er waarschijn
lijk een herhaling optreedt van de schade als gevolg van
nieuwe invoer met dumping van het betrokken product
vanuit de VRC.

2. Conclusie betreffende de waarschijnlijkheid van
herhaling van de schade
(72)

Andere overwegingen: toegang tot grondstoffen in Gabon
(68)

Okoumé is een tropische houtsoort die vooral groeit in
Gabon, en in mindere mate in Equatoriaal-Guinea en in
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Op basis van bovenstaande analyse luidt de conclusie dat
het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zou lei
den tot een herhaling van de schade aan de bedrijfstak
van de Unie als gevolg van invoer met dumping van het
betrokken product vanuit de VRC.
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gen. In de beoordelingsperiode in het oorspronkelijke
onderzoek is de winstgevendheid van de in de steekproef
opgenomen ondernemingen gedaald van 3,5 % tot
–8,9 %. Indien de beboete Franse producenten van de
steekproef waren uitgesloten, zou de winstgevendheid
zijn gedaald van 3,1 % tot –6,5 %. Het rendement van
investeringen van de in de steekproef opgenomen onder
nemingen daalde van 15,6 % tot –27,5 %; zonder de
beboete Franse producenten zou het zijn gedaald van
19,3 % tot –38,9 %. De investeringen van de in de steek
proef opgenomen ondernemingen daalde met 80 %; zon
der de beboete Franse producenten zouden zij zijn ge
daald met 86 %. De kasstroom van de in de steekproef
opgenomen producenten daalde van 7,6 miljoen EUR tot
59 000 EUR; zonder de beboete Franse producenten zou
deze zijn gedaald van 1,5 miljoen EUR tot –69 000 EUR.
Wat de macro-economische gegevens van de hele be
drijfstak van de Unie betreft, zou een genuanceerder
beeld ontstaan indien de gegevens van de beboete Franse
producenten waren uitgesloten. In de beoordelingsperi
ode in het oorspronkelijke onderzoek is de productie
van de bedrijfstak van de Unie gedaald met 10 %; zonder
de beboete Franse producenten zou zij zijn gedaald met
1 %. De werkgelegenheid in de bedrijfstak van de Unie
daalde met 9 %; zonder de beboete Franse producenten
zou zij stabiel zijn gebleven. De waarde van de verkoop
van de bedrijfstak van de Unie daalde met 7 %; zonder de
beboete Franse producenten zou zij zijn gestegen met
5 %. De verkochte hoeveelheid van de bedrijfstak van
de Unie daalde met 10 %; zonder de beboete Franse
producenten zou zij zijn gestegen met 1 %.

G. TUSSENTIJDS NIEUW ONDERZOEK, BEPERKT TOT
DE SCHADEASPECTEN IN VERBAND MET DE BESLIS
SING VAN DE FRANSE RAAD VOOR DE MEDEDINGING
(73)

Zoals vermeld in overweging 4, was een aantal Franse
producenten onderworpen aan een Franse gerechtelijke
procedure in verband met concurrentiebeperkend gedrag,
op grond waarvan het passend werd geacht ambtshalve
een tussentijds nieuw onderzoek te openen om de situ
atie met betrekking tot de schade van de bedrijfstak van
de Unie opnieuw te bekijken, vooral in vergelijking met
de situatie tijdens het onderzoektijdvak van het oorspron
kelijke onderzoek.

(74)

In de bovengenoemde gerechtelijke procedure legde de
Franse Raad voor de mededinging („Conseil de la Con
currence”) aan zes Franse multiplexproducenten een
boete op wegens concurrentiebeperkend gedrag (zij han
teerden dezelfde prijslijsten en verhoogden de prijzen
tegelijkertijd) tijdens de periode van november 1995 tot
mei 2004. In zijn uitspraak van 29 september 2009
bekrachtigde het Parijse Hof van Beroep („Cour d’appel”)
de beslissing van de Raad voor de mededinging, zij het
met een lichte verlaging van de boetes.

(75)

Bij de schadeanalyse in de oorspronkelijke procedure
werden vijf Europese producenten in de steekproef opge
nomen: drie Franse, een Italiaanse en een Portugese. Twee
van de drie Franse producenten in de steekproef kregen
later de bovengenoemde boetes opgelegd. Om de moge
lijke invloed van het bovengenoemde concurrentiebeper
kende gedrag op de schadeanalyse te beoordelen, zijn
eerst de gemiddelde verkoopprijzen van elk van de on
dernemingen in de oorspronkelijke steekproef vergeleken.
Hieruit bleek dat de twee Franse producenten die later
een boete opgelegd kregen, inderdaad een hogere gemid
delde verkoopprijs per eenheid hanteerden dan de drie
andere ondernemingen in de steekproef. Dit prijsverschil
is gedeeltelijk te verklaren door de bevindingen van het
oorspronkelijke onderzoek, namelijk door een verschil
lende productmix van deze producenten. Bij een meer
gedetailleerde vergelijking blijkt echter dat de verkoop
prijzen per eenheid van de twee Franse producenten in
het oorspronkelijke OT ook hoger waren voor zowel
okoumémultiplex door-en-door (7-30 % hoger) als voor
okoumé dekfineer voorzijde (3-19 %).

(76)

(77)

Daarom werden bij een volgende stap de gegevens van
de twee beboete Franse ondernemingen bij de berekening
van de schade buiten beschouwing gelaten en werd de
schade in de oorspronkelijke zaak onderzocht op basis
van de gegevens afkomstig van de drie resterende in de
steekproef opgenomen ondernemingen. Aangezien de
macro-economische indicatoren (productie, productiviteit,
verkoop, marktaandeel, werkgelegenheid en groei) waren
gebaseerd op gegevens die door tien producenten in de
Unie waren verstrekt, werden de gegevens van de andere
beboete Franse ondernemingen ook uit deze berekening
weggelaten.
Geconstateerd werd dat de bevindingen van het oor
spronkelijke onderzoek over de zogenaamde micro-eco
nomische indicatoren niet wezenlijk zouden veranderen
zonder de gegevens van de beboete Franse ondernemin
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(78)

Zelfs al zou het beeld van de schade genuanceerder zijn
wanneer de beboete Franse ondernemingen zouden wor
den uitgesloten, toch zou het oorspronkelijke onderzoek
aanmerkelijke schade hebben laten zien. Dit volgt met
name uit de uitwerking van de zogenaamde micro-eco
nomische indicatoren.

(79)

Ook is onderzocht of het concurrentiebeperkende gedrag
van de Franse producenten een potentieel effect kon
hebben gehad op de in het huidige nieuwe onderzoek
vastgestelde schade. In de eerste plaats kon geen van de
indicatoren nog rechtstreeks door concurrentiebeperkend
gedrag worden beïnvloed, aangezien er in 2004 een
einde kwam aan het kartel. Daarom werd beoordeeld
of er indirect, namelijk door de kosten van de boetes,
nog invloed op de schadeanalyse zou kunnen zijn. Ge
bleken is, dat geen van beide in de steekproef opge
nomen Franse producenten het bedrag van de boete mee
telde bij de berekening van de winstgevendheid. Daarom
werd geconcludeerd dat het concurrentiebeperkende ge
drag in het verleden of de opgelegde boetes geen effect
hadden op de huidige schadeanalyse.

(80)

Op basis van bovenstaande analyse wordt geconcludeerd
dat het concurrentiebeperkende gedrag van de Franse
producenten geen invloed had op de situatie met betrek
king tot de schade van de bedrijfstak van de Unie in
vergelijking met de situatie tijdens het onderzoektijdvak
van het oorspronkelijke onderzoek. Het gedeeltelijke tus
sentijdse nieuwe onderzoek dient derhalve te worden
beëindigd.
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deze argumenten werd echter onderbouwd. Aangezien
er geen bewijzen zijn dat de geldende antidumpingmaat
regelen aanzienlijke gevolgen hebben gehad voor de im
porteurs, wordt geconcludeerd dat voortzetting van de
maatregelen geen significante gevolgen zal hebben voor
de importeurs in de Unie.

H. BELANG VAN DE UNIE
(81)

Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening werd
onderzocht of er dwingende redenen zijn om de be
staande antidumpingmaatregelen niet te voort te zetten.
Het belang van de Unie werd vastgesteld aan de hand van
een beoordeling van alle verschillende betrokken belan
gen. Alle belanghebbenden werden overeenkomstig
artikel 21, lid 2, van de basisverordening in de gelegen
heid gesteld hun standpunt uiteen te zetten.

3. Belang van de gebruikers in de Unie
(87)

(82)

Er zij aan herinnerd dat bij het oorspronkelijke onder
zoek antidumpingmaatregelen niet in strijd met het be
lang van de Unie werden geacht. Bovendien kan nu,
omdat het gaat om een nieuw onderzoek waarbij een
situatie wordt onderzocht waarin al antidumpingmaat
regelen van toepassing zijn, worden nagegaan of die
maatregelen ongewenste negatieve gevolgen voor de be
trokken partijen hebben.

(83)

Op basis hiervan werd onderzocht of er, ondanks de
vastgestelde waarschijnlijkheid van voortzetting of her
haling van schade veroorzakende dumping, dwingende
redenen waren om te concluderen dat het behoud van
de maatregelen in dit bijzondere geval niet in het belang
van de Unie is.
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Drie gebruikers in respectievelijk Italië, Griekenland en
Frankrijk hebben de vragenlijst beantwoord. Aanzien
geen van hen het betrokken product uit de VRC kocht,
en bij gebrek aan meer gegevens waaruit blijkt dat de
thans geldende antidumpingmaatregelen aanzienlijke ge
volgen hebben voor de gebruikers, kan worden gecon
cludeerd dat het behoud van de maatregelen geen aan
zienlijke negatieve gevolgen zou hebben voor de gebrui
kers in de Unie.

4. Conclusie inzake het belang van de Unie
(88)

Bijgevolg wordt geconcludeerd dat er geen dwingende
redenen in het belang van de Unie zijn om de geldende
maatregelen niet voort te zetten.

I. ANTIDUMPINGMAATREGELEN
1. Belang van de bedrijfstak van de Unie en van
andere producenten in de Unie
(84)

(85)

(89)

De voortzetting van de antidumpingmaatregelen ten aan
zien van invoer uit het betrokken land vergroot de kans
voor de bedrijfstak van de Unie om een redelijk niveau
van winstgevendheid te bereiken, omdat zo mede wordt
voorkomen dat de bedrijfstak van de Unie door aanzien
lijke met dumping ingevoerde hoeveelheden uit de VRC
van de markt wordt verdrongen. Hoogstwaarschijnlijk zal
zich schade veroorzakende dumping in grote hoeveelhe
den voordoen, waaraan de bedrijfstak van de Unie niet
het hoofd zal kunnen bieden. De bedrijfstak van de Unie
zou bijgevolg blijven profiteren van de handhaving van
de huidige antidumpingmaatregelen.

Onderneming

Derhalve wordt geconcludeerd dat de handhaving van
antidumpingmaatregelen ten aanzien van de VRC duide
lijk in het belang van de bedrijfstak van de Unie en van
andere producenten in de Unie is.

Twee niet-verbonden importeurs in de Unie verleenden
medewerking aan het onderzoek. Beiden verklaarden zich
tegenstander van voortzetting van de maatregelen en be
toogden dat de maatregelen ondoelmatig waren en dat de
Chinese producten in kwaliteit niet vergelijkbaar zijn met
de producten van de bedrijfstak van de Unie. Ook zetten
zij vraagtekens bij het concurrentievermogen van de pro
ducenten van okoumémultiplex in de Unie. Geen van

Recht
(%)

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Techno
logies Co., Ltd

23,5

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17

Alle andere ondernemingen

66,7

(90)

Zij konden hierover binnen een bepaalde termijn na deze
mededeling opmerkingen maken. Wanneer deze opmer
kingen gegrond waren, werd daarmee rekening gehou
den.

(91)

Uit het bovenstaande volgt dat de antidumpingmaatrege
len die van toepassing zijn op okoumémultiplex van
oorsprong uit de VRC overeenkomstig artikel 11, leden
2 en 3, van de basisverordening moeten worden gehand
haafd.

2. Belang van niet-verbonden importeurs in de Unie
(86)

Alle partijen zijn in kennis gesteld van de belangrijkste
feiten en overwegingen op grond waarvan de Commissie
wilde aanbevelen de bestaande maatregelen te hand
haven.
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De individuele antidumpingrechten voor ondernemingen
die in deze verordening met naam worden genoemd, zijn
uitsluitend van toepassing op de invoer van het betrok
ken product dat door deze ondernemingen en dus door
de specifiek vermelde juridische entiteiten is vervaardigd.
Deze rechten zijn niet van toepassing op het ingevoerde
betrokken product dat is vervaardigd door andere, niet
specifiek in het dispositief van deze verordening met
naam en adres genoemde ondernemingen, ook al gaat
het hierbij om entiteiten die verbonden zijn met de spe
cifiek genoemde ondernemingen; op die producten is het
recht van toepassing dat geldt voor „alle andere onder
nemingen”.
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ten minste één buitenlaag van okouméhout is die niet met een
permanente folie van ander materiaal is bedekt, momenteel
ingedeeld onder de GN-code ex 4412 31 10 (Taric-code
4412 31 10 10), van oorsprong uit de Volksrepubliek China.
2.
De antidumpingrechten, die van toepassing zijn op de
nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van de in lid 1
omschreven producten, vervaardigd door onderstaande onder
nemingen, zijn als volgt:

Fabrikant

(93)

(94)

(95)

Verzoeken in verband met de toepassing van een indivi
dueel antidumpingrecht (bijvoorbeeld na een naamswijzi
ging van de onderneming of na de oprichting van een
nieuwe productie- of handelsmaatschappij) moeten on
verwijld aan de Commissie worden gericht (1) en ver
gezeld gaan van alle relevante gegevens, met name over
wijzigingen in de activiteiten van de onderneming die
verband houden met de productie, de binnenlandse ver
koop en de uitvoer die bijvoorbeeld tot die naamswijzi
ging of de oprichting van een productie- of handelsmaat
schappij hebben geleid. Als het verzoek gerechtvaardigd
is, zal deze verordening dienovereenkomstig worden ge
wijzigd door bijwerking van de lijst van ondernemingen
waarvoor een individueel recht geldt.

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Recht
(%)

Aanvullende
Taric-code

9,6

A526

23,5

A527

6,5

A528

17

A529

66,7

A999

Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu
Province,
Volksrepubliek China
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technolo
gies Co., Ltd
Linhai Economic Development Zone, Zheji
ang,
Volksrepubliek China
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd
Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui
Province 235323,

Om, gelet op het grote verschil tussen de hoogte van de
rechten, het gevaar van ontwijking zoveel mogelijk te
beperken, moeten in dit geval bijzondere maatregelen
worden genomen om een goede toepassing van het an
tidumpingrecht te garanderen. Deze bijzondere maatrege
len omvatten de overlegging aan de douaneautoriteiten
van de lidstaten van een geldige handelsfactuur die vol
doet aan de vereisten die zijn vermeld in de bijlage bij
deze verordening. Voor invoer die niet van een dergelijke
factuur vergezeld gaat, geldt het antidumpingrecht dat
van toepassing is op „alle andere ondernemingen”.

Volksrepubliek China

Indien het volume van de uitvoer door een van de onder
nemingen die een lager individueel recht genieten, na de
instelling van de maatregelen in kwestie aanzienlijk toe
neemt, kan dit op zich worden beschouwd als een ver
andering in de structuur van het handelsverkeer als ge
volg van de instelling van maatregelen in de zin van
artikel 13, lid 1, van de basisverordening. In dergelijke
omstandigheden kan, mits aan de voorwaarden is vol
daan, een onderzoek naar ontwijking van de maatregelen
worden geopend. Hierbij kan onder meer worden onder
zocht of het nodig is de individuele rechten in te trekken
en in plaats daarvan een voor het gehele land geldend
recht te heffen,

3.
De individuele rechten voor de in lid 2 genoemde onder
nemingen zijn uitsluitend van toepassing indien aan de dou
aneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur, op
gesteld conform de voorwaarden in de bijlage, wordt overge
legd. Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het
antidumpingrecht dat voor alle andere ondernemingen geldt,
toegepast.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op
multiplex van okouméhout uitsluitend bestaande uit lagen van
hout, waarvan elke laag niet meer dan 6 mm dik is en waarvan
(1) Commissie, Directoraat-generaal Handel, Directoraat H, NERV-105,
1049 Brussel, BELGIË.

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd
North Of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang
Province,
Volksrepubliek China
Alle andere ondernemingen

4.
Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake
douanerechten van toepassing.
Artikel 2
Het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek op grond van
artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 wordt
hierbij beëindigd.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 januari 2011.
Voor de Raad
De voorzitter
MARTONYI J.

BIJLAGE
De in artikel 1, lid 3, bedoelde geldige handelsfactuur moet een verklaring, ondertekend door een daartoe bevoegde
werknemer van de entiteit die de handelsfactuur uitschrijft, bevatten met de volgende gegevens:
1. De naam en functie van de bevoegde werknemer van de entiteit die de handelsfactuur uitschrijft
2. De navolgende verklaring: „Ondergetekende verklaart dat de (hoeveelheid) (betrokken product) die naar de Europese
Unie wordt uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door (naam en adres van de onder
neming) (aanvullende Taric-code) in (betrokken land). Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte
informatie juist en volledig is.”
3. Datum en handtekening
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 83/2011 VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende
maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en
tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 610/2010
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

Behoudens het aanhangige beroep in zaak T-348/07
heeft de Raad vastgesteld dat de in de bijlage bij deze
verordening genoemde personen, groepen en entiteiten
betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de
zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van
27 december 2001 betreffende de toepassing van speci
fieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (5),
dat ten aanzien van hen een beslissing is genomen
door een bevoegde instantie in de zin van artikel 1, lid
4, van dat gemeenschappelijk standpunt, en dat zij on
derworpen moeten blijven aan de in Verordening (EG) nr.
2580/2001
vastgestelde
specifieke
beperkende
maatregelen.

(6)

Vanwege het aanhangige beroep in zaak T-348/07 heeft
de Raad vastgesteld dat Besluit 2010/386/GBVB (6) van
de Raad niet mag worden ingetrokken ten aanzien van
één groep. De evaluatie van die groep is aan de gang.

(7)

De lijst van personen, groepen en entiteiten waarop Ver
ordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is, moet
dienovereenkomstig worden bijgewerkt,

Gezien Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van
27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen
tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd
tegen het terrorisme (1), en met name artikel 2, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 12 juli 2010 Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 610/2010 vastgesteld tot uitvoering van
artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 (2)
en tot opstelling van een bijgewerkte lijst van personen,
groepen en entiteiten waarop Verordening (EG) nr.
2580/2001 van toepassing is.

(2)

De Raad heeft aan alle personen, groepen en entiteiten
waarvoor dit praktisch mogelijk was motiveringen ver
strekt, waarin wordt toegelicht waarom zij in Uitvoe
ringsverordening (EU) nr. 610/2010 zijn opgenomen.
Met betrekking tot één groep is in november 2010 een
gewijzigde motivering verstrekt.
Via een in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend
gemaakte kennisgeving (3) heeft de Raad aan de in Uit
voeringsverordening (EU) nr. 610/2010 genoemde per
sonen, groepen en entiteiten meegedeeld dat hij besloten
heeft hen op de lijst te handhaven. Tevens heeft hij de
betrokken personen, groepen en entiteiten meegedeeld
dat het mogelijk is de Raad om de motivering voor
hun plaatsing op de lijst te verzoeken voor zover deze
niet reeds aan hen is meegedeeld. Voor vijf groepen is in
november 2010 een gewijzigde motivering beschikbaar
gesteld (4).

(3)

De Raad heeft een volledige evaluatie verricht van de lijst
van personen, groepen en entiteiten waarop Verordening
(EG) nr. 2580/2001 van toepassing is, hetgeen ingevolge
artikel 2, lid 3, van die verordening vereist is. Daarbij
heeft hij rekening gehouden met de opmerkingen die
door betrokkenen aan de Raad zijn voorgelegd.

(4)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001
bedoelde lijst wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij
deze verordening.
Artikel 2
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 610/2010 wordt ingetrokken,
behalve voor de groep die onder nr. 25 van deel 2 van de
bijlage bij die verordening wordt vermeld.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making 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, 31 januari 2011.
Voor de Raad
De voorzitster
C. ASHTON

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB
PB
PB
PB

L 344 van 28.12.2001, blz. 70.
L 178 van 13.7.2010, blz. 1.
C 188 van 13.7.2010, blz. 13.
C 316 van 20.11.2010, blz. 11.

(5) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93.
(6) PB L 178 van 13.7.2010, blz. 28.
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BIJLAGE
LIJST VAN PERSONEN, GROEPEN EN ENTITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1
1. Personen
1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi),
geboren op 1.2.1966 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (alias de Zwitserse Abderrahmane), geboren op 17.10.1964 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir
en al-Hijra)
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), geboren op
26.6.1967 in Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16.10.1966 in Tarut, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
6. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), geboren op 18.8.1969 in Constantine (Algerije) (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
7. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), geboren op 13.5.1975 in Ain Taya (Algerije) (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
8. ASLI, Rabah, geboren op 13.5.1975 in Ain Taya (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
9. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, geboren in 1960 in
Libanon; Libanees onderdaan
10. BOUYERI, Mohamed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8.3.1978 in Amster
dam (Nederland) (lid van de „Hofstadgroep”)
11. DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), geboren op 1.2.1972 in Algerije (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
12. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), geboren op 1.6.1970 in Algerije (lid van al-Takfir en al-Hijra)
13. EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias
Abu AL KA’E KA’E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED;
alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), geboren op
15.8.1982 in Midar (Marokko); (Marokkaans) paspoort nr. N829139 (lid van de „Hofstadgroep”)
14. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), geboren op
10.7.1965 of 11.7.1965 in El Dibabiya, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
15. FAHAS, Sofiane Yacine, geboren op 10.9.1971 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
16. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in
Libanon, Libanees onderdaan
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) geboren op 14.4.1965 of 1.3.1964 in Pakistan, paspoort nr. 488555
18. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), geboren op 26.12.1974 in Hussein Dey (Algerije) (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
19. NOUARA, Farid, geboren op 25.11.1973 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
20. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), geboren op 11.9.1968 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
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21. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), geboren op 23.6.1963 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
22. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), geboren op 14.6.1974 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
23. SENOUCI, Sofiane, geboren op 15.4.1971 in Hussein Dey (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
24. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), geboren op 21.4.1964 in Blida (Algerije) (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
25. WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), geboren op 6.3.1985 in Amersfoort (Nederland),
(Nederlands) paspoort nr. NE8146378 (lid van de „Hofstadgroep”)
2. Groepen en entiteiten
1. Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionaire Raad; alias Arabische Revolutionaire Brigades; alias
Zwarte September; alias Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims)
2. Al-Aqsa Martelarenbrigades
3. Al-Aqsa e.V.
4. Al-Takfir en al-Hijra
5. Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Hoogste Waarheid; alias Aleph)
6. Babbar Khalsa
7. Communist Party of the Philippines, inclusief New People’s Army (NPA), Filipijnen
8. Gama'a al-Islamiyya (alias Al-Gama’a al-Islamiyya) (Islamitische Groep — IG)
9. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” — (IBDA C) (Great Islamic Eastern Warriors Front)
10. Hamas (inbegrepen Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
11. Hizbul Mujahideen (HM)
12. Hofstadgroep
13. Holy Land Foundation for Relief and Development
14. International Sikh Youth Federation (ISYF)
15. Khalistan Zindabad Force (KZF)
16. Koerdische Arbeiderspartij (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)
17. Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam (LTTE)
18. Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger)
19. Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (Palestijnse Islamitische Jihad)
20. Popular Front for the Liberation of Palestina (PFLP) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina)
21. Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC)
(Volksfront voor de bevrijding van Palestina — Algemeen Commando)
22. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia)
23. Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionair Links); alias Dev Sol) (Re
volutionair Volksbevrijdingsleger/front/partij)
24. Sendero Luminoso (SL) (Lichtend Pad)
25. Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK) (alias Kurdistan Freedom Falcons (Koerdische Vrijheidsvalken); alias Kurdistan
Freedom Hawks (Koerdische Vrijheidshaviken)
26. Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Verenigde Zelfverdedigingsgroepen van Colombia)
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 84/2011 VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen
president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

De procedure tot wijziging van de lijsten in de bijlagen I
en I bis bij deze verordening dient in te houden dat de
aangewezen natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en
lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor
hun plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen
indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of
substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd,
dient de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkin
gen te toetsen en dient hij de betrokken personen, enti
teiten of lichamen daarvan op de hoogte te brengen.

(6)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verorde
ning en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid bin
nen de Unie dienen de namen en andere relevante gege
vens over de natuurlijke personen en rechtspersonen,
entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economi
sche middelen krachtens de verordening moeten worden
bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking
van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren
van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens door de com
munautaire instellingen en organen en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens (3), alsook van Richtlijn
95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van na
tuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens (4).

(7)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze ver
ordening voorziet, te waarborgen, dient deze verordening
onmiddellijk in werking te treden,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 215, lid 1,
Gezien Besluit 2010/639/GBVB van de Raad van 25 oktober
2010 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde func
tionarissen van Belarus (1), gewijzigd bij Besluit 2011/69/GBVB
van de Raad van 31 januari 2011 (2),
Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordi
ger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en
de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens Besluit 2010/639/GBVB als gewijzigd moeten
de tegoeden en economische middelen die toebehoren
aan, onder andere, de personen die verantwoordelijk
zijn voor de schending van internationale verkiezingsnor
men tijdens de presidentsverkiezingen in Belarus van
19 december 2010 en voor het harde optreden tegen
de civiele samenleving en de democratische oppositie,
en de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten
of lichamen die banden met hen hebben, worden bevro
ren.

(2)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
en derhalve is, om te garanderen dat zij in alle lidstaten
door de marktdeelnemers uniform worden toegepast, re
gelgeving op uniaal niveau noodzakelijk voor de tenuit
voerlegging van de maatregelen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(3)

(4)

Deze verordening eerbiedigt de fundamentele rechten en
beginselen die zijn erkend in met name het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald het
recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op
een onpartijdig gerecht en het recht op de bescherming
van persoonsgegevens. Deze verordening dient te worden
toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.
Gezien de specifieke bedreiging voor de internationale
vrede en veiligheid die uitgaat van de situatie in Belarus,
alsmede om de samenhang met de wijzigings- en her
zieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit
2011/69/GBVB te waarborgen, dient de bevoegdheid
om bijlage I en I bis bij deze verordening te wijzigen,
te worden uitgeoefend door de Raad.

(1) PB L 280 van 26.10.2010, blz. 18.
(2) Zie bladzijde 40 van dit Publicatieblad.

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:
1. artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
1.
Alle tegoeden en economische middelen die toebeho
ren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggen
schap staan van de natuurlijke personen of rechtspersonen,
entiteiten en lichamen die in bijlage I of I bis zijn vermeld,
worden bevroren.
(3) PB L 8 van 12.01.2001, blz. 1.
(4) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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2.
Aan of ten behoeve van de in bijlage I of I bis ge
noemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of
lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen
direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3.
Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen
aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben de in de
leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect te
omzeilen.

4.
In bijlage I staan de natuurlijke personen of rechtsper
sonen, entiteiten en lichamen die worden bedoeld in
artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2010/639/GBVB van
de Raad, als gewijzigd.

5.
In bijlage I bis staan de natuurlijke personen of rechts
personen, entiteiten en lichamen die worden bedoeld in
artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2010/639/GBVB van
de Raad, als gewijzigd.”;

2. het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 2 ter
1.
In de bijlagen I en I bis wordt vermeld waarom een
natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, op de
lijst is geplaatst.

2.2.2011

theeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behan
delingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare
nutsvoorzieningen;
b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke
honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband
met de verlening van juridische diensten; of
c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria
of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van
bevroren tegoeden of economische middelen.
2.
In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autori
teiten in de lidstaten, die op de websites in bijlage II zijn
vermeld, onder voorwaarden die zij passend achten, toestem
ming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden
of economische middelen of de beschikbaarstelling van be
paalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben
vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische mid
delen nodig zijn voor de betaling van buitengewone kosten,
mits de betrokken lidstaat ten minste twee weken voor die
toestemming de overige lidstaten en de Commissie meedeelt
op welke gronden hij meent dat de toestemming in kwestie
dient te worden verleend.
3.
De lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commis
sie in kennis van elke op grond van lid 1 of lid 2 verleende
toestemming.”;
4. artikel 8 wordt vervangen door:

2.
De bijlagen I en I bis bevatten verder, indien beschik
baar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke
personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te kunnen
identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die
informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboorte
datum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identi
teitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie
of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of
lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van
registratie, registratienummer en de plaats van vestiging om
vatten.”;

3. artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 8
De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op
basis van door de lidstaten verstrekte informatie.”;
5. het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 8 bis
1.
Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of
rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de
in artikel 2, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage
I of I bis dienovereenkomstig.

„Artikel 3
1.
In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autori
teiten in de lidstaten, die op de websites in bijlage II zijn
vermeld, onder voorwaarden die zij passend achten, toestem
ming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden
of economische middelen of de beschikbaarstelling van be
paalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben
vastgesteld dat deze tegoeden of economische middelen:

a) nodig zijn ter dekking van de basisbehoeften van de in
bijlage I of I bis genoemde personen en de familieleden
die van hen afhankelijk zijn, zoals voedsel, huur of hypo

2.
De Raad stelt de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
de entiteit of het lichaam, als bedoeld in lid 1, in kennis van
zijn besluit en van de redenen voor plaatsing op de lijst,
hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door
een kennisgeving te publiceren, en stelt deze in de gelegen
heid om opmerkingen in te dienen.
3.
Indien er opmerkingen worden ingediend of substanti
eel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad
zijn besluit en brengt hij de natuurlijke persoon of rechts
persoon, de entiteit of het lichaam daarvan op de hoogte.
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4.
De lijsten in bijlage I en I bis worden met regelmatige
tussenpozen en ten minste om de twaalf maanden opnieuw
bezien.”;
6. het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 9 ter
Waar in deze verordening sprake is van een meldingsplicht,
of anderzijds van de verplichting de Commissie te informe
ren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikge
maakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn
vermeld in bijlage II.”;
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7. bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen
door de tekst in bijlage I;
8. de tekst in bijlage II wordt als bijlage I bis opgenomen in
Verordening (EG) nr. 765/2006;
9. bijlage II bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd
overeenkomstig bijlage III.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making 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, 31 januari 2011.
Voor de Raad
De voorzitster
C. ASHTON
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BIJLAGE I
„BIJLAGE I
Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 2, leden 1, 2 en 4

Geboorteplaats

Paspoort-num
mer

Naam (Belarussische spelling)

1.

Loekasjenko, Aleksandr Grigorjevitsj
(Lukasjenka, Alaksandr Rychoravitsj)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО
Александр
Григорьевич

30.8.1954

Kopys, district Vitebsk

president

2.

Nevyglas, Gennadi Nikolaevitsj
(Nievychlas, Hienadz Mikalaevitsj)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС
Геннадий
Николаевич

11.2.1954

Parachonsk,
Pinsk

Hoofd van het Kabinet van
de President

3.

Petkevitsj, Natalja Vladimirovna
(Piatkevitsj, Natallja Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья
Владимировна

24.10.1972

Minsk

Voormalig adjunct-hoofd
van het kabinet van de Pre
sident

4.

Rubinov, Anatoli Nikolaevitsj
(Roebinau, Anatol Mikalaevitsj)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий
Николаевич

4.4.1939

Mogilev

Adjunct-hoofd belast met
media en ideologie, kabinet
van de President

5.

Proleskovsky, Oleg Vitoldovitsj
(Pralaskouski, Aleg Vitoldavitsj)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad)

Minister van Voorlichting

6.

Radkov, Aleksandr Michailovitsj
(Radzkou, Alaksandr Michailavitsj)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр
Михайлович

1.7.1951

Botnia, Вотня Быховского
района Могилевской обл
асти

Adjunct-hoofd van het ka
binet van de president

7.

Roesakevitsj, Vladimir Vasilievitsj
(Roesakevitsj, Oeladzimir
Vasilievitsj)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ
Владимир
Васильевич

13.9.1947

Vygonosjtsji, Выгонощи,
Брестская область

Voormalig minister
Voorlichting

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevitsj
(Halavanau, Viktar Rychoravitsj)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор
Григорьевич

Borisov

Minister van Justitie

9.

Zimovski, Aleksandr Leonidovitsj
(Zimouski Alaksandr Lieanidavitsj;
Zimovsky, Alexander Leonidovitsj)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ
Александр
Леонидович

Duitsland

Voormalig voorzitter van
de staatstelevisie

Geboortedatum

van

2.2.2011

10.1.1961

Functie
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1952

district

Adres

NL

Naam (Russische
spelling)

Naam (Nederlandse spelling)

Naam (Belarussische spelling)

Naam (Russische
spelling)

Adres

Paspoort-num
mer

Geboortedatum

Geboorteplaats

3.1.1954

Akoelintsy, д. Акулинцы
Могилевского района

Voorzitter van de Tweede
Kamer van het Parlement

Functie

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ
Владимир
Николаевич

11.

Tsjerginets, Nikolaj Ivanovitsj
(Tsjarginjets Mikalaj Ivanavitsj)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай
Иванович

17.10.1937

Minsk

Voorzitter van de Commis
sie Buitenlandse Zaken van
de Eerste Kamer

12.

Kostjan, Sergej Ivanovitsj
(Kastsian, Siargej Ivanavitsj),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей
Иванович

15.1.1941

Oesochi, district Mogilev
Усохи
Кличевского
района Могилевской обл
асти

Voorzitter van de Commis
sie Buitenlandse Zaken van
de Tweede Kamer

13.

Orda, Michail Sergejevitsj
(Orda, Michail Siargejevitsj)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА
Михаил
Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, district Grodno
Дятлово
Гродненской
области

Lid van de Eerste Kamer,
leider van de BRSM (Repu
blikeinse Unie van de Bela
russische Jeugd)

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovitsj
(Lazavik, Mikalaj Ivanavitsj)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай
Иванович

18.1.1951

Nevinjany, district Minsk
Невиняны Вилейского рна Минской обл

Secretaris, CEC

15.

Miklasjevitsj, Petr Petrovitsj
(Miklasjevitsj, Piotr Piatrovitsj)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр
Петрович

1954

Kosoeta, district Minsk,
Косута Минской области

Procureur-generaal

16.

Slizjevski, Oleg Leonidovitsj
(Slizjeuski, Alech Leanidavitsj)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег
Леонидович

Lid CEC

17.

Chariton, Aleksandr (Charyton,
Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН
Александр

Adviseur van de afdeling
Sociale organisaties, sociale
partners en ngo's, ministe
rie van Justitie

18.

Smirnov, Evgeni Aleksandrovitsj
(Smirnou, Jaugen Aljaksandravitsj

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений
Александрович

19.

Roetskaja, Nadezjda Zalovna
(Ravoetskaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда
Заловна

Rechter in het district Mos
kou van Minsk

20.

Troebnikov, Nikolaj Aleksejevitsj
(Troebnikau, Mikalaj Aljaksejevitsj)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ
Николай Алексеевич

Rechter in het district Par
tizanski van Minsk

15.3.1949

district Rjazan, Rusland
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21.

Koeprianov, Nikolaj Michailovitsj
(Koepryjanau Mikalaj Michailavitsj)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ
Николай
Михайлович

22.

Soechorenko Stepan Nikolajevitsj
(Soecharenka, Stsiapan Mikalajevitsj)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан
Николаевич

23.

Dementej, Vasili Ivanovitsj
(Dzemjantsiej Vasil Ivanavitsj)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий
Иванович

24.

Kozik, Leonid Petrovitsj
(Kozik, Leanid Pjatrovitsj

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид
Петрович

25.

Koljeda, Aleksandr Michailovitsj
(Kaljada Aljaksandr Michailavitsj

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр
Михайлович

Lid CEC

26.

Michasev, Vladimir Ilitsj
(Michasiou Uladzimir Ilitsj)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир
Ильич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Gomel

27.

Loetsjina, Leonid Aleksandrovitsj

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид
Александрович

18.11.1947

district Minsk

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Grodno

28.

Karpenko, Igor Vasiljevitsj
(Karpenka Igar Vasiljevitsj

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь
Васильевич

28.4.1964

Novokoeznetsk, Rusland
Новокузнецк
Кемеров
ской области, Россия

Voorzitter van de regionale
verkiezings-commissie, stad
Minsk

29.

Koerlovitsj, Vladimir Anatoljevitsj
(Koerlovitsj Uladzimir Anatoljevitsj)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ
Владимир
Анатольевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Minsk

30.

Metelitsa, Nikolaj Timofejevitsj
(Mjatselitsa Mikalaj Tsimafejevitsj)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА
Николай
Тимофеевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Mogilev

31.

Pisjtsjoeljenok, Michail Vasiljevitsj
(Pisjtsjoelenak Michail Vasiljevitsj)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК
Михаил Васильевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Vitebsk

32.

Rybakov, Aleksej

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Paspoort-num
mer

Naam (Belarussische spelling)

Functie
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Voorzitter van de KGB

Zdoeditsji, district Gomel
Здудичи Светлогорского
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Borisov

Hoofd van de federatie van
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Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей
Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo
80-263, Minsk

MP0469554

Openbaar aanklager

34.

Jasinovitsj, Leonid Stanislavovitsj

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид
Станиславович

26.11.1961

Boetsjani, district Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4104, Minsk

MP0515811

Rechter bij het hof van het
centraal district van Minsk

35.

Migoen, Andrej Arkadjevitsj

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей
Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo
Maksima
53-16, Minsk

MP1313262

Openbaar aanklager

36.

Sjejman,Viktor Vladimirovitsj

ШЕЙМАН Виктор
Владимирович

26.5.1958

regio Grodno

Voormalig lid van de vei
ligheidsraad, thans bijzon
der assistent van de presi
dent

37.

Naoemov, Vladimir Vladimirovitsj

НАУМОВ Владимир
Владимирович

7.2.1956

Smolensk

Voormalig minister van
Binnenlandse Zaken, thans
voorzitter van de nationale
hockeyfederatie

38.

Pavlitsjenko, Dmitri Valerijevitsj
(Pavlioetsjenko, Dmitry)

Павличенко,
Дмитрий Валериевич

1966

Vitebsk

Hoofd van de speciale reac
tiegroep bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken
(SOBR)

39.

Ermosjina, Lidija Michailovna
(Yermosjina Lydia Michajlovna)

ЕРМОШИНА Лидия
Михайловна

29.1.1953

Sloetsk (regio Minsk)

Voorzitter van de centrale
verkiezingscommissie van
Belarus (CEC)

40.

Podobed, Joeri Nikolajevitsj
(Podobed Joeri Nikolajevitsj)

Подобед, Юрий
Николаевич

5.3.1962

Sloetsk (regio Minsk)

Speciale eenheid, ministerie
van Binnenlandse Zaken”
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BIJLAGE II
„BIJLAGE I bis
Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 2, leden 1, 2 en 5
Naam

Naam in het Russisch

Geboorteplaats en
-datum

1976

Functie

1.

Loekasjenko, Viktor
Aleksandrovitsj

Лукашенко Виктор
Александрович

2.

Bazanov, Aleksandr
Viktorovitsj

Базанов Александр
Викторович

Directeur, Informatie- en Analysecentrum
van de president

3.

Goesev, Aleksej
Viktorovitsj

Гусев Алексей
Викторович

1e adjunct-directeur, Informatie- en Ana
lysecentrum van de president

4.

Krisjtapovitsj, Lev
Evstafjevitsj

Криштапович Лев
Евстафьевич

Adjunct-directeur, Informatie- en Analyse
centrum van de president

5.

Kolos, Elena
Petrovna

Колос Елена
Петровна

Adjunct-directeur, Informatie- en Analyse
centrum van de president

6.

Makej Vladimir
Vladimirovitsj

МАКЕЙ Владимир
Владимирович

5 augustus 1958,
regio Grodno

Hoofd van het kabinet van de president

7.

Jantsjevski, Vsevolod
Vjatsjeslavovitsj

ЯНЧЕВСКИЙ
Всеволод
Вячеславович

22 april 1976, Bori
sov

Assistent van de president, hoofd van de
ideologische dienst van het kabinet van
de president

8.

Maltsev, Leonid
Semenovitsj

МАЛЬЦЕВ Леонид
Семенович

29 augustus 1949,
Vetenevka, district
Slonim, regio
Grodno

secretaris van de veiligheidsraad

9.

Tjoerin, Andrej

Тюрин, Андрей

Hoofd van het veiligheidsdetachement
van de president

10.

Ipatov, Vadim
Dmitrievitsj

ИПАТОВ Вадим
Дмитриевич

Adjunct-voorzitter, centrale verkiezings
commissie (CEC)

11.

Boesjnaja, Natalja
Vladimirovna

Бушная, Наталья
Владимировна

Lid CEC

12.

Boesjtsjik, Vasili
Vasiljevitsj

Бущик, Василий
Васильевич

Lid CEC

13.

Katsoebo, Svetlana
Petrovna

Кацубо, Светлана
Петровна

Lid CEC

14.

Kiseleva, Nadezjda
Nikolaevna

Киселева, Надежда
Николаевна

Lid CEC

15.

Podoljak, Edoeard
Vasiljevitsj

Подоляк, Эдуард
Васильевич

Lid CEC

16.

Rachmanova,
Marina
Joerjevna

Рахманова, Марина
Юрьевна

Lid CEC

17.

Sjtsjoerok, Ivan,
Antonovitsj

Щурок, Иван
Антонович

Lid CEC

18.

Kiselev, Anatoli
Semenovitsj

Киселев, Анатолий
Семенович

Voorzitter van de regionale verkiezings
commissie (REC), regio Brest

Assistant van de president voor nationale
veiligheidsaangelegenheden
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19.

Krjoekovski,
Vjatsjeslav
Jefimovitsj

Крюковский,
Вячеслав Ефимович

Voorzitter van de regionale verkiezings
commissie (REC), regio Vitebsk

20.

Stosj, Nikolaj
Nikolajevitsj

Стош, Николай
Николаевич

Voorzitter van de regionale verkiezings
commissie (REC), regio Gomel

21.

Savko, Valeri
Josifovitsj

Савко, Валерий
Иосифович

Voorzitter van de regionale verkiezings
commissie (REC), regio Grodno

22.

Vasiljev, Aleksej
Aleksandrovitsj

Васильев, Алексей
Александрович

Voorzitter van de regionale verkiezings
commissie (REC), regio Minsk

23.

Berestov, Valeri
Vasiljevitsj

Берестов, Валерий
Васильевич

Voorzitter van de regionale verkiezings
commissie (REC), regio Mogilev

24.

Vasiljevitsj, Grigori,
Aleksejevitsj

ВАСИЛЕВИЧ
Григорий Алексеевич

25.

Sjved, Andrej
Ivanovitsj

Швед Андрей
Иванович

Adjunct-procureur-generaal

26.

Lasjin, Aleksandr
Michailovitsj

Лашин, Александр
Михайлович

Adjunct-procureur-generaal

27.

Konon, Viktor
Aleksandrovitsj

Конон, Виктoр
Александрович

Adjunct-procureur-generaal

28.

Stoek, Aleksej
Konstantinovitsj

Стук, Алексей
Константинович

Adjunct-procureur-generaal

29.

Koeklis, Nikolaj
Ivanovitsj

Куклис, Николай
Иванович

Adjunct-procureur-generaal

30.

Chmaroek, Sergej
Konstantinovitsj

Хмарук, Сергей
Константинович

Procureur van het district Brest

31.

Dysko, Gennadi
Josifovitsj

Дыско, Генадий
Иосифович

Procureur van het district Vitebsk

32.

Sjajev, Valentin
Pjetrovitsj

Шаев, Валентин
Петрович

Procureur van het district Gomel

33.

Morozov, Viktor
Nikolajevitsj

Морозов, Виктор
Николаевич

Procureur van het district Grodno

34.

Archipov, Aleksandr
Michailovitsj

Архипов, Александр
Михайлович

Procureur van het district Minsk

35.

Senkevitsj, Edoeard
Aleksandrovitsj

Сенькевич, Эдуард
Александрович

Procureur van het district Gomel

36.

Koelik, Nikolaj
Nikolajevitsj

Кулик, Николай
Николаевич

Procureur van het stad Minsk

37.

Doedkin, Anatoli
Konstantinovitsj

Дудкин, Анатолий
Константинович

Procureur inzake vervoerskwesties van de
Republiek Belarus

38.

Dranitsa, Aleksandr
Nikolajevitsj

Драница, Александр
Николаевич

Procureur-generaal van het leger

13 februari 1955

Procureur-generaal
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39.

Vilejtsjik, Aleksandr
Vladimirovitsj

ВИЛЕЙЧИК
Александр
Владимирович

1964

Eerste viceminister van Justitie

40.

Lomat, Zenon
Koezmitsj

Ломать, Зенон
Кузьмич

1944, Karabani

Voormalig voorzitter van het staatscon
trolecomité

41.

Koelesjov, Anatoli
Nilovitsj

Кулешов Анатолий
Нилович

1959

Minister van Binnenlandse Zaken

42.

Pekarski, Oleg
Anatoljevitsj

Пекарский, Олег
Анатольевич

Eerste viceminister van Binnenlandse Za
ken

43.

Poloedjen, Evgeni
Evgenievitsj

Полудень, Евгений
Евгеньевич

Viceminister van Binnenlandse Zaken

44.

Evsejev, Igor
Vladimirovitsj

Евсеев, Игорь
Владимирович

Hoofd van het OMON-operatieteam

45.

Farmagej, Leonid
Konstantinovitsj

ФАРМАГЕЙ, Леонид
Константинович

46.

Loekomsky,
Aleksandr
Valentinovitsj

Лукомский,
Александр
Валентинович

47.

Zaitsev, Vadim
Joerjevitsj

Зайцев, Вадим
Юрьевич

48.

Dedkov, Leonid
Nikolajevitsj

Дедков, Леонид
Николаевич

Eerste adjunct-hoofd van de KGB, hoofd
van de KGB van het district Vitebsk

49.

Bachmatov, Igor
Andrejevitsj

Бахматов, Игорь
Андреевич

Adjunct-hoofd van de KGB

50.

Tertjel, Ivan
Stanislawovitsj

Тертель Иван
Станиславович

Adjunct-hoofd van de KGB

51.

Smolenski, Nikolaj
Zinovjevitsj

Смоленский,
Николай Зиновьевич

Adjunct-hoofd van de KGB

52.

Vegera, Victor
Pavlovitsj

Вегера Виктор
Павлович

Voormalig eerste adjunct-hoofd van de
KGB

53.

Svorob, Nikolaj
Konstantinovitsj

Свороб, Николай
Константинович

Voormalig adjunct-hoofd van de KGB

54.

Tretjak, Petr

Третьяк, Петр

Adjunct-hoofd van de KGB

55.

Zacharov, Aleksej
Ivanovitsj

Захаров, Алексей
Иванович

Hoofd van de afdeling Contra-inlichtingen
van de KGB

56.

Tolstasjov,
Aleksandr Legovitsj

Толсташов
Александр Олегович

Hoofd van de afdeling Bescherming van
de grondwettelijke orde en terrorisme
bestrijding van de KGB

57.

Roesak, Viktor

Русак, Виктор

Hoofd van de afdeling Economische vei
ligheid van de KGB

58.

Joerata, Viktor

Юрата, Виктор

Hoofd van afdeling Staatscommunicatie
van de KGB

1962

Commandant van de „Militia” van het dis
trict Minsk
Commandant van het speciale regiment
van het ministerie van Binnenlandse Za
ken van het district Minsk

1964

Hoofd van de KGB
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59.

Voropajev, Igor
Grigorievitsj

Воропаев Игорь
Григорьевич

Voormalig hoofd van de afdeling Staats
communicatie van de KGB

60.

Kalatsj, Vladimir
Viktorovitsj

Калач Владимир
Викторович

Voormalig hoofd van de KGB van het
district Minsk

61.

Boesko, Igor
Evgenjevitsj

Бусько Игорь
Евгеньевич

Hoofd van de KGB van de stad Brest

62.

Korzj, Ivan
Aleksejevitsj

Корж Иван
Алексеевич

Hoofd van de KGB van de stad Grodno

63.

Sergejenko, Igor
Petrovitsj

Сергеенко Игорь
Петрович

Hoofd van de KGB van de stad Mogilev

64.

Gerasimenko,
Gennadi
Anatoljevitsj

Герасименко
Геннадий
Анатольевич

Hoofd van de KGB van de stad Gomel

65.

Leskovski, Ivan
Anatoljevitsj

Лесковский Иван
Анатольевич

Voormalig hoofd van de KGB van de stad
Gomel

66.

Maslakov, Valeri

Маслаков Валерий

Hoofd van de afdeling Inlichtingen van de
KGB

67.

Volkov, Sergej

Волков Сергей

Voormalig hoofd van de afdeling Inlich
tingen van de KGB

68.

Zjadobin, Joeri
Viktorovitsj

ЖАДОБИН Юрий
Викторович

69.

Krasjevski, Victor

КРАШЕВСКИЙ
Виктор

70.

Ananitsj, Lilija
Stanislavovitsj

АНАНИЧ Лилия
Станиславовна

1960

Eerste viceminister van Informatie

71.

Laptjenok, Igor
Nikolajevitsj

ЛАПТЕНОК Игорь
Николаевич

1961

Vicedirecteur, ministerie van Informatie

72.

Davidko, Gennadi
Bronislavovitsj

Давидко, Геннадий
Брониславович

73.

Koziatko, Joeri
Vasiljevitsj

КОЗИЯТКО Юрий
Васильевич

1964, Brest

Directeur-generaal van de „Stolitsjnoje Te
levidenie”

74.

Jakoebovitsj, Pavel
Izotovitsj

ЯКУБОВИЧ Павел
Изотович

23 september 1946

Hoofdredacteur van „Sovjetskaja Belarus”

75.

Lemesjenok, Anatoli
Ivanovitsj

ЛЕМЕШЕНОК
Анатолий Иванович

Hoofdredacteur van „Repoeblika”

76.

Prokopov, Joeri

Прокопов Юрий

Journalist van het staatstelevisiekanaal
„Pervi” (№ 1) met een hoge en invloed
rijke positie

77.

Michaltsjenko,
Aleksej

Михальченко
Алексей

Journalist van het staatstelevisiekanaal
ONT met een hoge en invloedrijke positie

78.

Taranda, Aleksandr
Michailovitsj

Таранда Александр
Михайлович

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja
Belarus”

79.

Gordienko, Sergej
Aleksandrovitsj

Гордиенко Сергей
Александрович

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja
Belarus”

14 november 1954

Minister van Defensie

Hoofd van de GRU

Voorzitter van de staatstelevisie
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80.

Toropetskaja, Galina
Michailovna

Торопецкая Галина
Михайловна

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja
Belarus”

81.

Sjadrina, Anna
Stanislavovna

Шадрина Анна
Станиславовна

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja
Belarus”

82.

Zjoek, Dmitri

Жук Дмитрий

Directeur-generaal (CEO) van het staats
nieuwsagentschap BIELTA

83.

Gigin, Vadim

Гигин Вадим

Hoofdredacteur van het maandblad „Belo
roesskaja Doemka”

84.

Ablamejko, Sergej
Vladimirovitsj

Абламейко, Сергей
Владимирович

Rector van de Belarussische staatsuniver
siteit

85.

Sirenko, Victor
Ivanovitsj

Сиренко Виктор
Иванович

Hoofdchirurg van het Minsk Emergency
Hospital

86.

Ananitsj, Elena
Nikolajevna

Ананич Елена
Николаевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Pervomaiski van de stad Minsk

87.

Revinskaja, Tatjana
Vladimirovna

Ревинская Татьяна
Владимировна

Rechter bij de rechtbank van het district
Pervomaiski van de stad Minsk

88.

Esman, Valeri
Aleksandrovitsj

Есьман Валерий
Александрович

Rechter bij de rechtbank van het centrale
district van de stad Minsk

89.

Bytsjko, Aleksey
Viktorovitsj

Бычко Алексей
Викторович

Rechter bij de rechtbank van het centrale
district van de stad Minsk

90.

Chodanevitsj,
Aleksandr
Aleksandrovitsj

Ходаневич Александр
Александрович

Rechter bij de rechtbank van het centrale
district van de stad Minsk

91.

Jasenovitsj, Leonid

Ясенович Леонид

Rechter bij de rechtbank van het centrale
district van de stad Minsk

92.

Baranovski, Andrej
Fedorovitsj

Барановский Андрей
Федорович

Rechter bij de rechtbank van het district
Partisanski van de stad Minsk

93.

Titenkova, Elena
Vikorovna

Титенкова Елена
Викоровна

Rechter bij de rechtbank van het district
Partisanski van de stad Minsk

94.

Toepik, Vera
Michailovna

Тупик Вера
Михайловна

Rechter bij de rechtbank van het district
Leninski van de stad Minsk

95.

Nekrasova, Elena
Timofejevna

Некрасова Елена
Тимофеевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Zavadski van de stad Minsk

96.

Lapteva, Elena
Vjatsjeslavovna

Лаптева Елена
Вячеславовна

Rechter bij de rechtbank van het district
Zavadski van de stad Minsk

97.

Bolovnev, Nikolaj
Vasiljevitsj

Боловнев Николай
Васильевич

Rechter bij de rechtbank van het district
Zavadski van de stad Minsk

98.

Kazak, Viktor
Vladimirovitsj

Казак Виктор
Владимирович

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk

99.

Sjilko, Elena
Nikolajevna

Шилько Елена
Николаевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk

100.

Simachina, Ljoebov
Sergejevna

Симахина Любовь
Сергеевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk
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Functie

101.

Koeznetsova, Natalja
Anatoljevna

Кузнецова Наталья
Анатольевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk

102.

Telitsa, Lidija
Fedorovna

Телица Лидия
Федоровна

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk

103.

Tsjernjak, Elena
Leonidovna

Черняк Елена
Леонидовна

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk

104.

Sjestakov, Joeri
Valerjevitsj

Шестаков Юрий
Валерьевич

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk

105.

Motyl, Tatjana
Jaroslavovna

Мотыль Татьяна
Ярославовна

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk

106.

Chatkevitsj, Evgeni
Viktorovitsj

Хаткевич Евгений
Викторович

Rechter bij de rechtbank van het district
Moskovski van de stad Minsk

107.

Goesakova, Olga
Arkadjevna

Гусакова Ольга
Аркадьевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Oktjabrski van de stad Minsk

108.

Sjargaj, Rita
Petrovna

Шаграй Рита
Петровна

Rechter bij de rechtbank van het district
Oktjabrski van de stad Minsk

109.

Mitrachovitsj, Irina
Aleksejevna

Митрахович Ирина
Алексеевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Oktjabrski van de stad Minsk

110.

Protosovitskaja,
Natalja
Vladimirovna

Протосовицкая
Наталья
Владимировна

Rechter bij de rechtbank van het district
Oktjabrski van de stad Minsk

111.

Lapko, Maksim
Fedorovitsj

Лапко Максим
Федорович

Rechter bij de rechtbank van het district
Oktjabrski van de stad Minsk

112.

Varenik, Natalja
Semenovna

Вареник Наталья
Семеновна

Rechter bij de rechtbank van het district
Frunzenski van de stad Minsk

113.

Zjoekovskaja,
Zjanna Aleksejevna

Жуковская Жанна
Алексеевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Frunzenski van de stad Minsk

114.

Samoljoek, Anna
Valerjevna

Самолюк Анна
Валерьевна

Rechter bij de rechtbank van het district
Frunzenski van de stad Minsk

115.

Loekasjenko, Dmitri
Aleksandrovitsj

Лукашенко Дмитрий
Александрович

Zakenman, houdt zich actief bezig met
financiële operaties waarbij de familie
Loekasjenko betrokken is

116.

Sjoegajev, Sergej

Шугаев, Сергей

Adjunct-hoofd
15.1.2010

117.

Koeznetsov, Igor

Кузнецов, Игорь

Hoofd van het KGB-opleidingscentrum
sinds 15.1.2010”

van

de

KGB

sinds
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BIJLAGE III
Bijlage II (Websites voor informatie over de in artikel 3, artikel 4, lid 2, en artikel 5 bedoelde bevoegde autoriteiten en
adres voor kennisgevingen aan de Commissie) bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:
1. De titel wordt vervangen door:
„Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 3, artikel 4, lid 2, en artikel 5, en adres
voor kennisgevingen aan de Commissie”
BELGIË
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIJE
http://www.mfa.government.bg
TSJECHIË
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DENEMARKEN
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
DUITSLAND
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IERLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519
GRIEKENLAND
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/International + Sanctions/
SPANJE
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANKRIJK
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIË
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CYPRUS
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITOUWEN
http://www.urm.lt
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGARIJE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NEDERLAND
http://www.minbuza.nl/sancties
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OOSTENRIJK
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=
POLEN
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROEMENIË
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIË
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOWAKIJE
http://www.foreign.gov.sk
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ZWEDEN
http://www.ud.se/sanktioner
VERENIGD KONINKRIJK
www.fco.gov.uk/competentauthorities
2. De alinea „Adres voor kennisgevingen aan de Commissie” wordt vervangen door:
„Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Commissie:
Commissie
Dienst instrumenten buitenlands beleid
Unit FPIS.2
CHAR 12/106
B-1049 Brussel
België
E-mailadres: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (32-2) 295 55 85
Fax (32-2) 299 08 73”
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 85/2011 VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 560/2005 tot instelling van beperkende maatregelen
tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad van
12 april 2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen
bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in
Ivoorkust (1), en met name artikel 11 bis, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 12 april 2005 heeft de Raad Verordening (EG) nr.
560/2005 aangenomen.
Rekening gehouden met de ernst van de situatie in Ivoor
kust, moeten bijkomende personen en entiteiten worden

opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen
onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bis van
Verordening (EG) nr. 560/2005,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in de bijlage bij onderhavige verordening genoemde per
sonen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I
bis bij Verordening (EG) nr. 560/2005.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle
lidstaten.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2011.
Voor de Raad
De voorzitster
C. ASHTON

(1) PB L 95 van 14.4.2005, blz. 1.
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BIJLAGE
PERSONEN EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 1
Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Philippe Henry
Dacoury-Tabley

2.

Denis N'Gbé

Geboren op 6 september 1956 te
Danane;
paspoort met nummer: PS-AE/
094GD07 (geldig tot 26 juli 2012)

Nationale directeur voor Ivoorkunst van de
CBWAS (Centrale bank van de WestAfrikaandse staten): hoogwaardigheidsbekle
der die weigert het gezag van de democratisch
gekozen president te aanvaarden; draagt bij
tot de financiering van de onwettige regering
van Laurent

3.

Ibrahim Ezzedine

Geboren op 5 februari 1968 te Ba
riche (Libanon);
paspoort
met
nummer:
08AB14590 (geldig tot 4 oktober
2014)

Ondernemer, lid van de Sociaal-Economische
Raad; draagt bij tot de financiering van de
onwettige regering van Laurent Gbagbo

4.

Roland Dagher

Geboren op 8 mei 1952 te Bamako
(Mali);
paspoorten met de nummers: PDAE/075FN01 (geldig tot 16 januari
2011) en 08AA15167 (geldig tot
11 december)

Ondernemer, lid van de Sociaal-Economische
Raad: draagt bij tot de financiering van de
onwettige regering van Laurent Gbagbo

5.

Oussou Kouassi

Geboren op 1 januari 1956 te
Oumé;
paspoorten met de nummers:
PD-AE/016EU09
(geldig
tot
31 augustus 2009) en
08AA80739 (geldig tot 12 juli
2014)

Directeur-generaal Economie: hoogwaardig
heidsbekleder die weigert het gezag van de
democratisch gekozen president te aanvaar
den; draagt bij tot de financiering van de on
wettige regering van Laurent Gbagbo

6.

Ossey Eugène
Amonkou

Geboren op 13 juli 1960 te
Akoupé;
paspoort met nummer: 04LE10026
(geldig tot 19 juni 2011)

Directeur-generaal van de nationale investe
ringsbank (Banque Nationale de l'Investisse
ment, BNI): hoogwaardigheidsbekleder die
weigert het gezag van de democratisch geko
zen president te aanvaarden; draagt bij tot de
financiering van de onwettige regering van
Laurent Gbagbo

Gouverneur van de CBWAS (Centrale bank
van de West-Afrikaanse staten): hoogwaardig
heidsbekleder die weigert het gezag van de
democratisch gekozen president te aanvaar
den; draagt bij tot de financiering van de on
wettige regering van Laurent Gbagbo

B. Entiteiten
Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Caisse d'Epargne de Côte
d’Ivoire

ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:
Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,
11
Avenue
Joseph
Anoma,
01 BP 6889 Abidjan 01 RCI
Tel.: +225 20 25 43 00
Fax: +225 20 25 53 11 SWIFT:
CNCGCIAB
Email:
info@
caissepargne.ci

Draagt bij tot de financiering van de onwet
tige regering van Laurent Gbagbo

2.

Banque de l'Habitat de Côte
d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01
BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire
Tel.: +225 20 25 39 39
Fax.: +225 20 22 58 18

Draagt bij tot de financiering van de onwet
tige regering van Laurent Gbagbo
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VERORDENING (EU) Nr. 86/2011 VAN DE COMMISSIE
van 1 februari 2011
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie
van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr.
2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector
groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:
Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de
resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uru
guayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Com
missie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel
A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 be
doelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bij
lage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 2 februari 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 februari 2011.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1 )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

116,3
78,3
59,1
107,6
107,1
93,7

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

78,3
100,1
125,4
101,3

0709 90 70

MA
TR
ZZ

62,5
133,2
97,9

0709 90 80

EG
ZZ

82,2
82,2

0805 10 20

AR
BR
EG
MA
TN
TR
ZA
ZZ

41,5
41,5
52,6
55,6
55,4
70,3
41,5
51,2

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

171,2
66,1
79,6
105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
IL
JM
MA
PK
TR
US
ZZ

60,4
99,3
92,9
102,5
51,1
66,9
79,6
79,0

0805 50 10

AR
EG
TR
UY
ZZ

45,3
41,5
56,3
45,3
47,1

0808 10 80

BR
CA
CL
CN
US
ZZ

55,2
96,6
90,0
86,6
125,2
90,7

0808 20 50

CN
US
ZA
ZZ

76,0
133,9
100,1
103,3

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2011/9/EU VAN DE COMMISSIE
van 1 februari 2011
tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om dodine op te nemen als werkzame stof en
tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG
(Voor de EER relevante tekst)

beoordeling van werkzame stoffen die deel uitmaakten
van het in artikel 8, lid 2, van die richtlijn bedoelde
werkprogramma, maar niet in bijlage I ervan zijn opge
nomen (5).

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
(4)

De aanvraag is ingediend bij Portugal, dat bij Verordening
(EG) nr. 451/2000 tot als rapporteur optredende lidstaat
was aangewezen. De termijn voor de versnelde procedure
is nageleefd. De specificatie voor de werkzame stof en de
ondersteunde toepassingen zijn dezelfde als voor Beschik
king 2008/934/EG. Die aanvraag voldoet ook aan de
overige materiële en procedurele voorschriften van
artikel 15 van Verordening (EG) nr. 33/2008.

(5)

Portugal heeft de door de aanvrager ingediende aanvul
lende gegevens onderzocht en een aanvullend verslag
opgesteld. Het heeft dat verslag op 14 augustus 2009
aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
en de Commissie toegezonden. De EFSA heeft het aan
vullende verslag aan de andere lidstaten en de aanvrager
toegezonden en de naar aanleiding daarvan ontvangen
opmerkingen naar de Commissie doorgestuurd. Overeen
komstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr.
33/2008 en op verzoek van de Commissie heeft de
EFSA haar conclusie over dodine op 28 mei 2010 aan
de Commissie overgelegd (6). Het ontwerpevaluatiever
slag, het aanvullende verslag en de conclusie van de
EFSA zijn door de lidstaten en de Commissie in het kader
van het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid onderzocht en op 23 november 2010
afgerond in de vorm van het evaluatieverslag van de
Commissie voor dodine.

(6)

Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden
verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die dodine be
vatten, in het algemeen zullen voldoen aan de in
artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 91/414/EEG
gestelde eisen, met name voor de toepassingen waarvoor
zij zijn onderzocht en die zijn opgenomen in het evalu
atieverslag van de Commissie. Dodine moet derhalve in
bijlage I worden opgenomen zodat gewasbeschermings
middelen die deze werkzame stof bevatten, in alle lid
staten kunnen worden toegelaten overeenkomstig het
bepaalde in die richtlijn.

Gezien Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermings
middelen (1), en met name artikel 6, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 (2) en (EG) nr.
1490/2002 (3) van de Commissie zijn de nadere bepalin
gen voor de uitvoering van de derde fase van het werk
programma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG vastgesteld en is een lijst opgesteld van
werkzame stoffen die moeten worden onderzocht met
het oog op hun eventuele opneming in bijlage I bij Richt
lijn 91/414/EEG. Dodine is in die lijst opgenomen.

(2)

Overeenkomstig artikel 11 sexies van Verordening (EG)
nr. 1490/2002 heeft de kennisgever zijn steun voor de
opneming van die werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG binnen twee maanden na ontvangst van het
ontwerpevaluatieverslag ingetrokken. Derhalve is bij Be
schikking 2008/934/EG van de Commissie van
5 december 2008 betreffende de niet-opneming van be
paalde werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toela
ting voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen
bevatten (4), dodine niet opgenomen.
Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG heeft de oorspronkelijke kennisgever („de
aanvrager”) een nieuwe aanvraag ingediend met het oog
op de toepassing van de versnelde procedure, als vast
gesteld in de artikelen 14 tot en met 19 van Verordening
(EG) nr. 33/2008 van de Commissie van 17 januari 2008
tot vaststelling van nadere bepalingen voor de uitvoering
van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad met betrekking
tot een normale en een versnelde procedure voor de

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

230 van 19.8.1991, blz. 1.
55 van 29.2.2000, blz. 25.
224 van 21.8.2002, blz. 23.
333 van 11.12.2008, blz. 11.

(5) PB L 15 van 18.1.2008, blz. 5.
(6) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Conclusion on the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance
dodine. EFSA Journal 2010; 8(6):1631. (54 blz.). doi:10.2903/
j.efsa.2010.1631. Online beschikbaar op: www.efsa.europa.eu.
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Onverminderd die conclusie moet nadere informatie over
bepaalde specifieke punten worden ingewonnen.
Artikel 6, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG bepaalt dat
aan de opneming van een werkzame stof in bijlage I
voorwaarden kunnen worden verbonden. Daarom moet
worden voorgeschreven dat de aanvrager nadere informa
tie verstrekt ter bevestiging van de beoordeling van de
risico's op de lange termijn voor vogels en zoogdieren en
de beoordeling van de risico's in natuurlijke oppervlakte
watersystemen waar belangrijke metabolieten kunnen
zijn gevormd.

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voor
dat een werkzame stof in bijlage I wordt opgenomen,
zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen zich
kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de op
neming voortvloeien.

Onverminderd de verplichtingen zoals vastgelegd in
Richtlijn 91/414/EEG ten gevolge van de opneming van
een werkzame stof in bijlage I, moeten de lidstaten na de
opneming zes maanden de tijd krijgen om de bestaande
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die dodine
bevatten, opnieuw te onderzoeken en ervoor te zorgen
dat aan de voorwaarden van Richtlijn 91/414/EEG, met
name in artikel 13 en bijlage I, is voldaan. De lidstaten
moeten de bestaande toelatingen naargelang van het ge
val wijzigen, vervangen of intrekken overeenkomstig
Richtlijn 91/414/EEG. In afwijking van bovenstaande ter
mijn moet een langere termijn worden vastgesteld voor
de indiening en beoordeling van het volledige dossier
conform bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG voor elk
gewasbeschermingsmiddel en elke beoogde toepassing
overeenkomstig de in die richtlijn vastgestelde uniforme
beginselen.

Bij eerdere opnemingen in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG van werkzame stoffen die in het kader van
Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie van
11 december 1992 houdende bepalingen voor de uitvoe
ring van de eerste fase van het werkprogramma als be
doeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbe
schermingsmiddelen (1) zijn onderzocht, is gebleken dat
de uitlegging van de verplichtingen van houders van be
staande toelatingen wat de toegang tot gegevens betreft,
tot problemen kan leiden. Om meer problemen te voor
komen, moeten de verplichtingen van de lidstaten wor
den verduidelijkt, en met name de plicht om te verifiëren
of de houder van een toelating toegang verschaft tot een
dossier dat voldoet aan de voorschriften van bijlage II bij
die richtlijn. Deze verduidelijking legt de lidstaten of de
houders van toelatingen echter geen nieuwe verplichtin
gen op ten opzichte van de tot nu toe vastgestelde richt
lijnen tot wijziging van bijlage I.

Richtlijn 91/414/EEG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(1) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
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(12)

Beschikking 2008/934/EG voorziet in de niet-opneming
van dodine en de intrekking van de toelating voor ge
wasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten uiterlijk
op 31 december 2011. De regel betreffende dodine in de
bijlage bij die beschikking moet worden geschrapt.

(13)

Beschikking 2008/934/EG moet daarom dienovereen
komstig worden gewijzigd.

(14)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt gewijzigd overeenkom
stig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
In de bijlage bij Beschikking 2008/934/EG wordt de regel be
treffende dodine geschrapt.

Artikel 3
De lidstaten dienen uiterlijk op 30 november 2011 de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen
de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede,
alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die
bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 december 2011.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze
richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vast
gesteld door de lidstaten.

Artikel 4
1.
De
lidstaten
moeten,
overeenkomstig
Richtlijn
91/414/EEG, zo nodig bestaande toelatingen voor gewasbe
schermingsmiddelen die dodine als werkzame stof bevatten,
uiterlijk op 30 november 2011 wijzigen of intrekken.

Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name dat aan de voor
waarden van bijlage I bij die richtlijn met betrekking tot dodine
is voldaan, met uitzondering van de voorwaarden in deel B van
de tekst betreffende die werkzame stof, en dat de houder van de
toelating in het bezit is van of toegang heeft tot een dossier dat
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13 van die richtlijn
aan de eisen van bijlage II bij die richtlijn voldoet.
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2.
In afwijking van lid 1 voeren de lidstaten op basis van een
dossier conform bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en rekening
houdend met deel B van de tekst betreffende dodine in bijlage I
bij die richtlijn, overeenkomstig de uniforme beginselen in bij
lage VI bij die richtlijn een nieuwe evaluatie uit voor elk toege
laten gewasbeschermingsmiddel dat dodine bevat als enige
werkzame stof of als een van een aantal werkzame stoffen die
alle uiterlijk op 31 mei 2011 in bijlage I bij die richtlijn zijn
opgenomen. Aan de hand van die evaluatie bepalen zij of het
gewasbeschermingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van
artikel 4, lid 1, onder b), c), d) en e), van Richtlijn 91/414/EEG.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
a) als dodine de enige werkzame stof in het gewasbescher
mingsmiddel is, de toelating indien nodig uiterlijk op
31 mei 2015 wordt gewijzigd of ingetrokken, of
b) als het gewasbeschermingsmiddel naast dodine nog een of
meer andere werkzame stoffen bevat, de toelating indien
nodig uiterlijk op 31 mei 2015 of, als dat later is, op de

2.2.2011

datum die voor een dergelijke wijziging of intrekking is vast
gesteld in de richtlijnen waarbij die stoffen aan bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG zijn toegevoegd, wordt gewijzigd of
ingetrokken.
Artikel 5
Deze richtlijn treedt in werking op 1 juni 2011.
Artikel 6
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
Aan het einde van de tabel in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt de volgende tekst toegevoegd:
Nr.

Dodine
CAS-nr.: 2439-10-3

IUPAC-benaming

1-dodecylguanidinium
acetaat

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

≥ 950 g/kg

1 juni 2011

31 mei 2021

CIPAC-nr.: 101

Specifieke bepalingen

DEEL A

NL

„326

Benaming,
Identificatienummers

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als fungicide.
DEEL B
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet reke
ning worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over
dodine dat op 23 november 2010 door het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd, en met name met de
aanhangsels I en II.

a) het potentiële langetermijnrisico voor vogels en zoogdieren;
b) het risico voor in het water levende organismen, waarbij ervoor moet
worden gezorgd dat de gebruiksvoorwaarden passende risicobeper
kende maatregelen voorschrijven;
c) het risico voor niet tot de doelsoorten behorende planten die naast het
veld groeien, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de gebruiks
voorwaarden passende risicobeperkende maatregelen voorschrijven;
d) de monitoring van de residugehalten in pitvruchten.

Publicatieblad van de Europese Unie

Bij deze algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht be
steden aan:

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van informatie
ter bevestiging van de resultaten van:
a) de beoordeling van het langetermijnrisico voor vogels en zoogdieren;
b) de beoordeling van de risico's in natuurlijke oppervlaktewatersystemen
waar belangrijke metabolieten kunnen zijn gevormd.
Zij zorgen ervoor dat de aanvrager deze informatie uiterlijk 31 mei 2013
bij de Commissie indient.”
(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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BESLUITEN
BESLUIT 2011/69/GBVB VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
tot wijziging van Besluit 2010/639/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen
bepaalde functionarissen van Belarus
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name
artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 25 oktober 2010 Besluit
2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen te
gen bepaalde functionarissen van Belarus vastgesteld (1).

(2)

In het licht van de frauduleuze presidentsverkiezingen
van 19 december 2010 en het gewelddadige optreden
tegen de politieke oppositie, het maatschappelijk midden
veld en vertegenwoordigers van onafhankelijke massa
media in Belarus, moet de opschorting van de reisbeper
kingen ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 1,
lid 1, onder b) en c), van Besluit 2010/639/GBVB, on
gedaan worden gemaakt.

„d) verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de inter
nationale verkiezingsnormen bij de presidentsverkiezin
gen in Belarus op 19 december 2010, en voor het
hardhandig optreden tegen het maatschappelijk midden
veld en de democratische oppositie, en de personen die
met hen zijn geassocieerd, als vermeld in bijlage IIIA.”;
2) artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2

(3)

Voorts moeten ten aanzien van de personen die verant
woordelijk zijn voor het frauduleuze verkiezingsproces
en het hardhandig optreden tegen de oppositie, beper
kende maatregelen worden ingesteld.

(4)

Daarnaast moet de informatie betreffende bepaalde per
sonen op de lijsten van de bijlagen I, II, III en IV bij
Besluit 2010/639/GBVB worden geactualiseerd.

(5)

De Raad zal de toestand in Belarus regelmatig opnieuw
bezien en beoordelen of de Belarussische autoriteiten
eventuele vorderingen hebben gemaakt bij het eerbiedi
gen van de democratische waarden, de mensenrechten en
de fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van
meningsuiting en van de media en de vrijheid van ver
gadering en politieke vereniging, alsook bij het eerbiedi
gen van de rechtsstaat.

(6)

Besluit 2010/639/GBVB moet dienovereenkomstig wor
den gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

1.
Alle tegoeden en economische middelen die toebeho
ren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of gecon
troleerd worden door personen die verantwoordelijk zijn:
a) voor de schendingen van de internationale verkiezings
normen bij de presidentsverkiezingen in Belarus op
19 maart 2006, en voor het hardhandig optreden tegen
het maatschappelijk middenveld en de democratische op
positie, en natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of
lichamen die met hen zijn geassocieerd, als vermeld in
bijlage IV;
b) voor de schendingen van de internationale verkiezings
normen bij de presidentsverkiezingen in Belarus op
19 december 2010, en voor het hardhandig optreden
tegen het maatschappelijk middenveld en de democrati
sche oppositie, en natuurlijke of rechtspersonen, entitei
ten of lichamen die met hen zijn geassocieerd, als ver
meld in bijlage IIIA;
worden bevroren.
2.
Aan of ten behoeve van de in de bijlagen IIIA of IV
genoemde personen mogen geen tegoeden of economische
middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.”;
3) in artikel 3, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

Artikel 1
Besluit 2010/639/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1) aan artikel 1, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:
(1) PB L 280 van 26.10.2010, blz. 18.

„a) nodig zijn ter dekking van de basisbehoeften van de in
bijlagen IIIA of IV genoemde personen en de familie
leden die van hen afhankelijk zijn, zoals voedsel, huur of
hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige be
handelingen, belastingen, verzekeringspremies of open
bare nutsvoorzieningen;”;
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4) artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboe
king op bevroren rekeningen van:
a) rente of andere inkomsten uit deze rekeningen; of
b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten,
overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of
ontstaan vóór de datum waarop Gemeenschappelijk
Standpunt 2006/276/GBVB of dit besluit op deze reke
ningen van toepassing werd,

L 28/41

van de politieke ontwikkelingen in Belarus in de lijsten in de
bijlagen I, II, III, IIIA, IV en V moeten worden aangebracht.”;
6) artikel 7, lid 3, wordt geschrapt;
7) de bijlagen I, II, III en IV bij Besluit 2010/639/GBVB worden
vervangen door de tekst opgenomen in de bijlagen I, II, III
en IV bij dit besluit;
8) de tekst van bijlage V bij dit besluit wordt als bijlage IIIA
toegevoegd aan Besluit 2010/639/GBVB.
Artikel 2

mits ten aanzien van deze rente, andere inkomsten en beta
lingen steeds aan artikel 2, lid 1, onder a) en b), van dit
besluit wordt voldaan.”;
5) artikel 4, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
De Raad stelt, op voorstel van een lidstaat of de hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid, de wijzigingen vast die eventueel als gevolg

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt vast
gesteld.
Gedaan te Brussel, 31 januari 2011.
Voor de Raad
De voorzitster
C. ASHTON

NL
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BIJLAGE I
„BIJLAGE I
Lijst van personen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a)

Naam

Naam in het Russisch

Geboorteplaats en -da
tum

Functie

1.

Sjejman,Viktor Vladimirovitsj

ШЕЙМАН
Виктор
Владимирович

26 mei 1958, regio
Grodno

Voormalig lid van de veiligheids
raad, thans bijzonder assistent
van de president

2.

Naoemov, Vladimir Vladimiro
vitsj

НАУМОВ Владимир
Владимирович

7 februari 1956,
Smolensk

Voormalig minister van Binnen
landse Zaken, thans voorzitter
van de nationale hockeyfederatie

3.

Sivakov, Joeri Leonidovitsj

Сиваков, Юрий Лео
нидович

5 augustus 1946,
regio Sachalin

Voormalig minister van Toe
risme

4.

Pavlitsjenko, Dmitri Valerijevitsj
(Pavlioetsjenko, Dmitri)

Павличенко, Дмитрий
Валериевич

1966, Vitebsk

Hoofd van de speciale reactie
groep bij het ministerie van Bin
nenlandse Zaken (SOBR)”

BIJLAGE II
„BIJLAGE II
Lijst van personen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b)
Naam

Naam in het Russisch

Geboorteplaats en -datum

Functie

1.

Ermosjina, Lidia Michailovna
(Yermosjina
Lydia
Mi
chajlovna)

ЕРМОШИНА Лидия
Михайловна

29
januari
1953,
Sloetsk (regio Minsk)

Voorzitter van de centrale ver
kiezingscommissie van Belarus
(CEC)

2.

Podobed, Joeri Nikolaevitsj
(Podobed Yoeri Nikolaevitsj)

Подобед,
Николаевич

5 maart 1962, Sloetsk
(regio Minsk)

Speciale eenheid, ministerie van
Binnenlandse Zaken”

Юрий
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BIJLAGE III
„BIJLAGE III
Lijst van personen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c)
Naam (Belarussische spel
ling)

Naam (Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

NL

Naam (Nederlandse spelling)

Paspoort-num
mer

Functie

Loekasjenko, Aleksandr Grigorjevitsj
(Lukasjenka, Alaksandr Rychoravitsj)

Лукашенка Аляксандр
Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Алек
сандр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, district Vitebsk

president

2.

Nevyglas, Gennadi Nikolaevitsj
(Nievychlas, Hienadz Mikalaevitsj)

Невыглас Генадзь
Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий
Николаевич

11.2.1954

Parachonsk, district Pinsk

Hoofd van het Kabinet van
de President

3.

Petkevitsj, Natalja Vladimirovna
(Piatkevitsj, Natallja Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля
Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья
Владимировна

24.10.1972

Minsk

Voormalig
adjunct-hoofd
van het kabinet van de Pre
sident

4.

Rubinov, Anatoli Nikolaevitsj
(Roebinau, Anatol Mikalaevitsj)

Рубiнаў Анатоль
Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий
Николаевич

4.4.1939

Mogilev

Adjunct-hoofd belast met
media en ideologie, kabinet
van de President

5.

Proleskovsky, Oleg Vitoldovitsj
(Pralaskouski, Aleg Vitoldavitsj)

Праляскоўскi Алег Вi
тольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad)

Minister van Voorlichting

6.

Radkov, Aleksandr Michailovitsj
(Radzkou, Alaksandr Michailavitsj)

Радзькоў Аляксандр
Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр
Михайлович

1.7.1951

Botnia, Вотня Быховского
района Могилевской обл
асти

Adjunct-hoofd van het kabi
net van de president

7.

Roesakevitsj, Vladimir Vasilievitsj
(Roesakevitsj, Oeladzimir Vasilievitsj)

Русакевiч Уладзiмiр
Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир
Васильевич

13.9.1947

Vygonosjtsji,
Выгонощи,
Брестская область

Voormalig minister
Voorlichting

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevitsj
(Halavanau, Viktar Rychoravitsj)

Галаванаў Вiктар
Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор
Григорьевич

Borisov

Minister van Justitie

van
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1.

Naam (Russische spelling)

Zimovski, Aleksandr Leonidovitsj
(Zimouski Alaksandr Lieanidavitsj; Zi
movsky, Alexander Leonidovitsj)

Зiмоўскi Аляксандр
Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Алек
сандр Леонидович

10.1.1961

Duitsland

Voormalig voorzitter van de
staatstelevisie

10.

Konopliev, Vladimir Nikolaevitsj
(Kanapliou, Uladzimir Mikalaevitsj)

Канаплёў Уладзiмiр
Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир
Николаевич

3.1.1954

Akoelintsy, д. Акулинцы
Могилевского района

Voorzitter van de Tweede
Kamer van het Parlement

11.

Tsjerginets, Nikolaj Ivanovitsj
(Tsjarginjets Mikalaj Ivanavitsj)

Чаргiнец Мiкалай
Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай
Иванович

17.10.1937

Minsk

Voorzitter van de Commis
sie Buitenlandse Zaken van
de Eerste Kamer

12.

Kostjan, Sergej Ivanovitsj
(Kastsian, Siargej Ivanavitsj),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей
Иванович

15.1.1941

Oesochi, district Mogilev
Усохи Кличевского района
Могилевской области

Voorzitter van de Commis
sie Buitenlandse Zaken van
de Tweede Kamer

13.

Orda, Michail Sergejevitsj
(Orda, Michail Siargejevitsj)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Се
ргеевич

28.9.1966

Djatlovo, district Grodno
Дятлово Гродненской обл
асти

Lid van de Eerste Kamer, lei
der van de BRSM (Republi
keinse Unie van de Belarus
sische Jeugd)

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovitsj
(Lazavik, Mikalaj Ivanavitsj)

Лазавiк Мiкалай
Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай
Иванович

18.1.1951

Nevinjany, district Minsk
Невиняны Вилейского р-на
Минской обл

Secretaris, CEC

15.

Miklasjevitsj, Petr Petrovitsj
(Miklasjevitsj, Piotr Piatrovitsj)

Мiклашэвiч Пётр Пя
тровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр
Петрович

1954

Kosoeta, district Minsk,
Косута Минской области

Procureur-generaal

16.

Slizjevski, Oleg Leonidovitsj
(Slizjeuski, Alech Leanidavitsj)

Слiжэўскi Алег
Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег
Леонидович

Lid CEC

17.

Chariton, Aleksandr
(Charyton, Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

Adviseur van de afdeling So
ciale organisaties, sociale
partners en ngo's, ministerie
van Justitie

9.

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Paspoort-num
mer

Functie
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Naam (Belarussische spel
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Naam (Nederlandse spelling)
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Naam (Belarussische spel
ling)

Naam (Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Paspoort-num
mer

2.2.2011

Naam (Nederlandse spelling)

Functie

18.

Smirnov, Evgeni Aleksandrovitsj
(Smirnou, Jaugen Aljaksandravitsj

Смiрноў Яўген Аля
ксандравiч

CМИРНОВ Евгений
Александрович

19.

Roetskaja, Nadezjda Zalovna
(Ravoetskaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея
Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда
Заловна

Rechter in het district Mos
kou van Minsk

20.

Troebnikov, Nikolaj Aleksejevitsj
(Troebnikau, Mikalaj Aljaksejevitsj)

Трубнiкаў Мiкалай
Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай
Алексеевич

Rechter in het district Parti
zanski van Minsk

21.

Koeprianov, Nikolaj Michailovitsj
(Koepryjanau Mikalaj Michailavitsj)

Купрыянаў Мiкалай
Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай
Михайлович

Adjunct-procureur-generaal

22.

Soechorenko Stepan Nikolajevitsj
(Soecharenka, Stsiapan Mikalajevitsj)

Сухарэнка Сцяпан
Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан
Николаевич

23.

Dementej, Vasili Ivanovitsj
(Dzemjantsiej Vasil Ivanavitsj)

Дземянцей Васiль
Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий
Иванович

24.

Kozik, Leonid Petrovitsj
(Kozik, Leanid Pjatrovitsj

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Пе
трович

25.

Koljeda, Aleksandr Michailovitsj
(Kaljada Aljaksandr Michailavitsj

Каляда Аляксандр Мi
хайлавiч

КОЛЕДА Александр
Михайлович

Lid CEC

26.

Michasev, Vladimir Ilitsj
(Michasiou Uladzimir Ilitsj)

Мiхасёў Уладзiмiр
Iльiч

МИХАСЕВ Владимир
Ильич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Gomel

27.

Loetsjina, Leonid Aleksandrovitsj

Лучына Леанiд Аля
ксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Ал
ександрович

15.3.1949

van

Voorzitter van de KGB

Eerste vicevoorzitter, KGB

13.7.1948

18.11.1947

Borisov

district Minsk

Hoofd van de federatie van
vakbonden
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Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Grodno
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Zdoeditsji, district Gomel
Здудичи
Светлогорского
района Гомельской области

Eerste vice-voorzitter
het Economisch Hof

NL

27.1.1957

district Rjazan, Rusland

Naam (Belarussische spel
ling)

Naam (Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

28.4.1964

Novokoeznetsk, Rusland
Новокузнецк Кемеровской
области, Россия

Paspoort-num
mer

Adres

Functie

Karpenko, Igor Vasiljevitsj
(Karpenka Igar Vasiljevitsj

Карпенка Iгар
Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь
Васильевич

Voorzitter van de regionale
verkiezings-commissie, stad
Minsk

29.

Koerlovitsj, Vladimir Anatoljevitsj
(Koerlovitsj Uladzimir Anatoljevitsj)

Курловiч Уладзiмiр
Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир
Анатольевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Minsk

30.

Metelitsa, Nikolaj Timofejevitsj
(Mjatselitsa Mikalaj Tsimafejevitsj)

Мяцелiца Мiкалай
Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай
Тимофеевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Mogilev

31.

Pisjtsjoeljenok, Michail Vasiljevitsj
(Pisjtsjoelenak Michail Vasiljevitsj)

Пiшчулёнак Мiхаiл
Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил
Васильевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Vitebsk

32.

Rybakov, Aleksej

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

33.

Bortnik, Sergej Aleksandrovitsj

Бортнiк Сяргей Аля
ксандравiч

БОРТНИК Сергей Ал
ександрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80263, Minsk

MP0469554

Openbaar aanklager

34.

Jasinovitsj, Leonid Stanislavovitsj

Ясiновiч Леанiд Стан
iслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид
Станиславович

26.11.1961

Boetsjani, district Vitebsk

Ul. Gorovtsa
104, Minsk

MP0515811

Rechter bij het hof van het
centraal district van Minsk

35.

Migoen, Andrej Arkadjevitsj

Мiгун Андрэй Аркад
зевiч

МИГУН Андрей
Аркадевич

Minsk

UI. Goretskovo
Maksima 53-16,
Minsk

MP1313262

Openbaar aanklager”

NL
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Naam (Nederlandse spelling)

5.2.1978

4-

Rechter bij het hof van het
district Moskou van Minsk
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BIJLAGE IV
„BIJLAGE IV
Lijst van personen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a)

NL

Naam (Nederlandse spelling)

Naam (Belarussische
spelling)

1.

Loekasjenko, Aleksandr Grigorjevitsj
(Loekasjenka, Aljaksandr Rychoravitsj)

Лукашенка Аляксандр
Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО
Александр
Григорьевич

30.8.1954

Kopys, district Vitebsk

President

2.

Nevyglas, Gennadi Nikolajevitsj
(Nievychlas, Genadz Mikalajevitsj)

Невыглас Генадзь
Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий
Николаевич

11.2.1954

Parachonsk, district Pinsk

Hoofd van het kabinet van
de President

3.

Petkevitsj, Natalja Vladimirovna
(Piatkevitsj, Natallja Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля
Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья
Владимировна

24.10.1972

Minsk

Voormalig
adjunct-hoofd
van het kabinet van de Pre
sident

4.

Roebinov, Anatoli Nikolajevitsj
(Roebinau, Anatol Mikalajevitsj)

Рубiнаў Анатоль
Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий
Николаевич

4.4.1939

Mogilev

Adjunct-hoofd belast met
media en ideologie, kabinet
van de President

5.

Proleskovsky, Oleg Vitoldovitsj
(Pralaskouski, Aleg Vitoldavitsj)

Праляскоўскi Алег
Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk ( Sergijev Posad)

Minister van Voorlichting

6.

Radkov, Aleksandr Michailovitsj
(Radzkou, Aljaksandr Michailavitsj)

Радзькоў Аляксандр
Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр
Михайлович

1.7.1951

Botnia, Вотня Быховского
района Могилевской обл
асти

Adjunct-hoofd van het kabi
net van de president

7.

Roesakevitsj, Vladimir Vasiljevitsj
(Roesakevitsj, Oeladzimir Vasiljevitsj)

Русакевiч Уладзiмiр
Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир
Васильевич

13.9.1947

Vygonosjtsji, oblast Brest
Выгонощи, Брестская обл
асть

Voormalig minister
Voorlichting

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevitsj
(Halavanau, Viktar Rychoravitsj)

Галаванаў Вiктар
Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор
Григорьевич

Borisov

Minister van Justitie

9.

Zimovski, Aleksandr Leonidovitsj
(Zimouski Aljaksandr Lieanidavitsj;
Zimovsky, Alexander Leonidovitsj)

Зiмоўскi Аляксандр
Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ
Александр
Леонидович

Duitsland

Voormalig voorzitter van de
staatstelevisie

Naam (Russische spelling)

Geboortedatum

Paspoortnummer

Functie

van
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Adres
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1952

Geboorteplaats

Naam (Belarussische
spelling)

Adres

Paspoortnummer

Naam (Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

3.1.1954

Akoelintsy, д. Акулинцы
Могилевского района

Voorzitter van de Tweede
Kamer van het Parlement

Functie

Канаплёў Уладзiмiр
Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир
Николаевич

11.

Tsjerginjets Nikolaj Ivanovitsj
(Tsjarginjets Mikalaj Ivanavitsj)

Чаргiнец Мiкалай
Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай
Иванович

17.10.1937

Minsk

Voorzitter van de Commis
sie Buitenlandse Zaken van
de Eerste Kamer

12.

Kostjan, Sergej Ivanovitsj
(Kastsian, Siargej Ivanavitsj)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей
Иванович

15.1.1941

Oesochi, district Mogilev
Усохи Кличевского района
Могилевской области

Voorzitter van de Commis
sie Buitenlandse Zaken van
de Tweede Kamer

13.

Orda, Michail Sergejevitsj
(Orda, Michail Siargejevitsj)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил
Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, district Grodno
Дятлово Гродненской обл
асти

Lid van de Eerste Kamer, lei
der van de BRSM (Republi
keinse Unie van de Belarus
sische Jeugd)

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovitsj
(Lazavik, Mikalaj Ivanavitsj)

Лазавiк Мiкалай
Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай
Иванович

18.1.1951

Nevinjany, district Minsk
Невиняны Вилейского р-на
Минской обл

Secretaris, CEC

15.

Miklasjevitsj, Petr Petrovitsj
(Miklasjevitsj, Pjotr Piatrovitsj)

Мiклашэвiч Пётр
Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр
Петрович

1954

Kosoeta, district Minsk
Косута Минской области

Procureur-generaal

16.

Slizjevski, Oleg Leonidovitsj
(Slizjeuski, Alech Leanidavitsj)

Слiжэўскi Алег
Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег
Леонидович

Lid CEC

17.

Chariton, Aleksandr
(Charyton, Aljaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

Adviseur van de afdeling So
ciale organisaties, sociale
partners en ngo's, ministerie
van Justitie

18.

Smirnov, Evgeni Aleksandrovitsj
(Smirnou, Jaugen Aljaksandravitsj

Смiрноў Яўген
Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений
Александрович

19.

Reoetskaja, Nadezjda Zalovna
(Ravoetskaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея
Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда
Заловна

Rechter in het district Mos
kou van Minsk

20.

Troebnikov, Nikolaj Aleksejevitsj
(Troebnikau, Mikalaj Aljaksejevitsj)

Трубнiкаў Мiкалай
Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай
Алексеевич

Rechter in het district Parti
zanski van Minsk

15.3.1949

district Rjazan, Rusland
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Konopljev, Vladimir Nikolajevitsj
(Kanapliou, Uladzimir Mikalajevitsj)

NL

10.
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Naam (Nederlandse spelling)

Eerste vicevoorzitter van het
Economisch Hof

2.2.2011

Naam (Belarussische
spelling)

Naam (Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Paspoortnummer

Functie

Koeprianov, Nikolaj Michailovitsj
(Koepryjanau Mikalaj Michailavitsj)

Купрыянаў Мiкалай
Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай
Михайлович

22.

Soechorenko Stepan Nikolajevitsj
(Soecharenka, Stsiapan Mikalajevitsj)

Сухарэнка Сцяпан
Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан
Николаевич

23.

Dementej, Vasili Ivanovitsj
(Dzemjantsiej Vasil Ivanavitsj)

Дземянцей Васiль
Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий
Иванович

24.

Kozik Leonid Petrovitsj
(Kozik, Leanid Pjatrovitsj

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид
Петрович

25.

Koljeda Aleksandr Michailovitsj
(Kaljada Aljaksandr Michailavitsj

Каляда Аляксандр
Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр
Михайлович

Lid CEC

26.

Michasev Vladimir Ilitsj
(Michasiou Uladzimir Ilitsj)

Мiхасёў Уладзiмiр
Iльiч

МИХАСЕВ Владимир
Ильич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Gomel

27.

Loetsjina Leonid Aleksandrovitsj

Лучына Леанiд
Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид
Александрович

18.11.1947

district Minsk

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Grodno

28.

Karpenko Igor Vasiljevitsj
(Karpenka Igar Vasiljevitsj

Карпенка Iгар
Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь
Васильевич

28.4.1964

Novokoeznetsk, Rusland
Новокузнецк Кемеровской
области, Россия

Voorzitter van de regionale
verkiezings-commissie
(REC), stad Minsk

29.

Koerlovitsj Vladimir Anatoljevitsj
(Koerlovitsj Uladzimir Anatoljevitsj)

Курловiч Уладзiмiр
Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир
Анатольевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Minsk

30.

Metelitsa Nikolaj Timofejevitsj
(Mjatselitsa Mikalaj Tsimafejevitsj)

Мяцелiца Мiкалай
Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай
Тимофеевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Mogilev

31.

Pisjtsjoeljenok Michail Vasiljevitsj
(Pisjtsjoelenak Michail Vasiljevitsj)

Пiшчулёнак Мiхаiл
Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил
Васильевич

Voorzitter van de centrale
verkiezings-commissie van
het district Vitebsk

Adjunct-procureur-generaal

27.1.1957

Zdoeditsji, district Gomel
Здудичи
Светлогорского
района Гомельской области

Voorzitter van de KGB

NL

21.

2.2.2011

Naam (Nederlandse spelling)

Eerste vicevoorzitter, KGB

13.7.1948

Borisov

Hoofd van de federatie van
vakbonden
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Naam (Belarussische
spelling)

Naam (Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Paspoortnummer

Functie

32.

Rybakov, Aleksej

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

33.

Bortnik Sergej Aleksandrovitsj

Бортнiк Сяргей
Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей
Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo
80-263, Minsk

MP0469554

Openbaar aanklager

34.

Jasinovitsj Leonid Stanislavovitsj

Ясiновiч Леанiд
Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид
Станиславович

26.11.1961

Boetsjani, district Vitebsk

Ul. Gorovtsa
4-104, Minsk

MP0515811

Rechter bij de rechtbank van
het centrale district van de
stad Minsk

35.

Migoen Andrej Arkadjevitsj

Мiгун Андрэй
Аркадзевiч

МИГУН Андрей
Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo
Maksima 53-16,
Minsk

MP1313262

Openbaar aanklager

36.

Sjejman,Viktor Vladimirovitsj

ШЕЙМАН Виктор
Владимирович

26.5.1958

regio Grodno

Voormalig lid van de veilig
heidsraad, thans bijzonder
assistent van de president

37.

Naoemov, Vladimir Vladimirovitsj

НАУМОВ Владимир
Владимирович

7.2.1956

Smolensk

Voormalig minister van Bin
nenlandse Zaken, thans
voorzitter van de nationale
hockeyfederatie

38.

Pavlitsjenko, Dmitri Valerijevitsj
(Pavlioetsjenko, Dmitry)

Павличенко, Дмитрий
Валериевич

Vitebsk

Hoofd van de speciale reac
tiegroep bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken
(SOBR)

39.

Ermosjina, Lidija Michailovna
(Yermosjina Lydia Michajlovna)

ЕРМОШИНА Лидия
Михайловна

29.1.1953

Sloetsk (regio Minsk)

Voorzitter van de centrale
verkiezingscommissie
van
Belarus (CEC)

40.

Podobed, Joeri Nikolajevitsj
(Podobed Joeri Nikolajevitsj)

Подобед, Юрий
Николаевич

5.3.1962

Sloetsk (regio Minsk)

Speciale eenheid, ministerie
van Binnenlandse Zaken”

Ul. Jesenina
31-1-104, Minsk

Rechter bij het hof van het
district Moskou van Minsk

NL
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Naam (Nederlandse spelling)

2.2.2011

NL

2.2.2011
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BIJLAGE V
„BIJLAGE IIIA
Personen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder d) en artikel 2, lid 1, onder b)
Naam

Naam in het Russisch

Geboorteplaats en -datum

1976

Functie

1.

Loekasjenko, Viktor
Aleksandrovitsj

Лукашенко Виктор
Александрович

2.

Bazanov, Aleksandr
Viktorovitsj

Базанов Александр
Викторович

Directeur, Informatie- en Ana
lysecentrum van de president

3.

Goesev, Aleksej Viktorovitsj

Гусев Алексей
Викторович

1e adjunct-directeur, Informa
tie- en Analysecentrum van de
president

4.

Krisjtapovitsj, Lev Evstafjevitsj

Криштапович Лев
Евстафьевич

Adjunct-directeur, Informatieen Analysecentrum van de
president

5.

Kolos, Elena Petrovna

Колос Елена
Петровна

Adjunct-directeur, Informatieen Analysecentrum van de
president

6.

Makej Vladimir Vladimirovitsj

МАКЕЙ Владимир
Владимирович

5 augustus
regio Grodno

1958,

Hoofd van het kabinet van de
president

7.

Jantsjevski, Vsevolod
Vjatsjeslavovitsj

ЯНЧЕВСКИЙ
Всеволод
Вячеславович

22 april 1976, Bori
sov

Assistent van de president,
hoofd van de ideologische
dienst van het kabinet van
de president

8.

Maltsev, Leonid Semenovitsj

МАЛЬЦЕВ Леонид
Семенович

29 augustus 1949,
Vetenevka,
district
Slonim, regio Grodno

secretaris van de veiligheids
raad

9.

Tjoerin, Andrej

Тюрин, Андрей

Hoofd van het veiligheidsdeta
chement van de president

10.

Ipatov, Vadim Dmitrievitsj

ИПАТОВ Вадим
Дмитриевич

Adjunct-voorzitter,
centrale
verkiezingscommissie (CEC)

11.

Boesjnaja, Natalja
Vladimirovna

Бушная, Наталья
Владимировна

Lid CEC

12.

Boesjtsjik, Vasili Vasiljevitsj

Бущик, Василий
Васильевич

Lid CEC

13.

Katsoebo, Svetlana Petrovna

Кацубо, Светлана
Петровна

Lid CEC

14.

Kiseleva, Nadezjda Nikolaevna

Киселева, Надежда
Николаевна

Lid CEC

15.

Podoljak, Edoeard Vasiljevitsj

Подоляк, Эдуард
Васильевич

Lid CEC

16.

Rachmanova, Marina Joerjevna

Рахманова, Марина
Юрьевна

Lid CEC

17.

Sjtsjoerok, Ivan, Antonovitsj

Щурок, Иван
Антонович

Lid CEC

Assistant van de president
voor nationale veiligheidsaan
gelegenheden

NL
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Naam

Naam in het Russisch

Geboorteplaats en -datum

2.2.2011

Functie

18.

Kiselev, Anatoli Semenovitsj

Киселев, Анатолий
Семенович

Voorzitter van de regionale
verkiezingscommissie (REC),
regio Brest

19.

Krjoekovski, Vjatsjeslav
Jefimovitsj

Крюковский,
Вячеслав Ефимович

Voorzitter van de regionale
verkiezingscommissie (REC),
regio Vitebsk

20.

Stosj, Nikolaj Nikolajevitsj

Стош, Николай
Николаевич

Voorzitter van de regionale
verkiezingscommissie (REC),
regio Gomel

21.

Savko, Valeri Josifovitsj

Савко, Валерий
Иосифович

Voorzitter van de regionale
verkiezingscommissie (REC),
regio Grodno

22.

Vasiljev, Aleksej
Aleksandrovitsj

Васильев, Алексей
Александрович

Voorzitter van de regionale
verkiezingscommissie (REC),
regio Minsk

23.

Berestov, Valeri Vasiljevitsj

Берестов, Валерий
Васильевич

Voorzitter van de regionale
verkiezingscommissie (REC),
regio Mogilev

24.

Vasiljevitsj, Grigori,
Aleksejevitsj

ВАСИЛЕВИЧ
Григорий
Алексеевич

25.

Sjved, Andrej Ivanovitsj

Швед Андрей
Иванович

Adjunct-procureur-generaal

26.

Lasjin, Aleksandr Michailovitsj

Лашин, Александр
Михайлович

Adjunct-procureur-generaal

27.

Konon, Viktor Aleksandrovitsj

Конон, Виктoр
Александрович

Adjunct-procureur-generaal

28.

Stoek, Aleksej Konstantinovitsj

Стук, Алексей
Константинович

Adjunct-procureur-generaal

29.

Koeklis, Nikolaj Ivanovitsj

Куклис, Николай
Иванович

Adjunct-procureur-generaal

30.

Chmaroek, Sergej
Konstantinovitsj

Хмарук, Сергей
Константинович

Procureur van het district
Brest

31.

Dysko, Gennadi Josifovitsj

Дыско, Генадий
Иосифович

Procureur van het district Vi
tebsk

32.

Sjajev, Valentin Pjetrovitsj

Шаев, Валентин
Петрович

Procureur van het district Go
mel

33.

Morozov, Viktor Nikolajevitsj

Морозов, Виктор
Николаевич

Procureur van het district
Grodno

34.

Archipov, Aleksandr
Michailovitsj

Архипов, Александр
Михайлович

Procureur van het district
Minsk

35.

Senkevitsj, Edoeard
Aleksandrovitsj

Сенькевич, Эдуард
Александрович

Procureur van het district Mo
gilev

36.

Koelik, Nikolaj Nikolajevitsj

Кулик, Николай
Николаевич

Procureur van het stad Minsk

37.

Doedkin, Anatoli
Konstantinovitsj

Дудкин, Анатолий
Константинович

Procureur inzake vervoers
kwesties van de Republiek Be
larus

13 februari 1955

Procureur-generaal
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38.

Dranitsa, Aleksandr
Nikolajevitsj

Драница, Александр
Николаевич

39.

Vilejtsjik, Aleksandr
Vladimirovitsj

ВИЛЕЙЧИК
Александр
Владимирович

1964

Eerste viceminister van Justitie

40.

Lomat, Zenon Koezmitsj

Ломать, Зенон
Кузьмич

1944, Karabani

Voormalig voorzitter van het
staatscontrolecomité

41.

Koelesjov, Anatoli Nilovitsj

Кулешов Анатолий
Нилович

1959

Minister
Zaken

42.

Pekarski, Oleg Anatoljevitsj

Пекарский, Олег
Анатольевич

Eerste
viceminister
Binnenlandse Zaken

43.

Poloedjen, Evgeni Evgenievitsj

Полудень, Евгений
Евгеньевич

Viceminister van
landse Zaken

Binnen

44.

Evsejev, Igor Vladimirovitsj

Евсеев, Игорь
Владимирович

Hoofd van
operatieteam

OMON-

45.

Farmagej, Leonid
Konstantinovitsj

ФАРМАГЕЙ, Леонид
Константинович

46.

Loekomsky, Aleksandr
Valentinovitsj

Лукомский,
Александр
Валентинович

47.

Zaitsev, Vadim Joerjevitsj

Зайцев, Вадим
Юрьевич

48.

Dedkov, Leonid Nikolajevitsj

Дедков, Леонид
Николаевич

Eerste adjunct-hoofd van de
KGB, hoofd van de KGB van
het district Vitebsk

49.

Bachmatov, Igor
Andrejevitsj

Бахматов, Игорь
Андреевич

Adjunct-hoofd van de KGB

50.

Tertjel, Ivan Stanislawovitsj

Тертель Иван
Станиславович

Adjunct-hoofd van de KGB

51.

Smolenski, Nikolaj Zinovjevitsj

Смоленский,
Николай Зиновьевич

Adjunct-hoofd van de KGB

52.

Vegera, Victor Pavlovitsj

Вегера Виктор
Павлович

Voormalig eerste
hoofd van de KGB

53.

Svorob, Nikolaj
Konstantinovitsj

Свороб, Николай
Константинович

Voormalig adjunct-hoofd van
de KGB

54.

Tretjak, Petr

Третьяк, Петр

Adjunct-hoofd van de KGB

55.

Zacharov, Aleksej Ivanovitsj

Захаров, Алексей
Иванович

Hoofd van de afdeling Contrainlichtingen van de KGB

56.

Tolstasjov, Aleksandr Legovitsj

Толсташов Александр
Олегович

Hoofd van de afdeling
Bescherming van de grond
wettelijke orde en terrorisme
bestrijding van de KGB

57.

Roesak, Viktor

Русак, Виктор

Hoofd van de afdeling
Economische veiligheid van
de KGB

58.

Joerata, Viktor

Юрата, Виктор

Hoofd van afdeling Staats
communicatie van de KGB

Procureur-generaal
leger

1962

van

van

het

Binnenlandse

het

van

Commandant van de „Militia”
van het district Minsk
Commandant van het speciale
regiment van het ministerie
van Binnenlandse Zaken van
het district Minsk

1964

Hoofd van de KGB

adjunct-
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59.

Voropajev, Igor Grigorievitsj

Воропаев Игорь
Григорьевич

Voormalig hoofd van de afde
ling Staatscommunicatie van
de KGB

60.

Kalatsj, Vladimir Viktorovitsj

Калач Владимир
Викторович

Voormalig hoofd van de KGB
van het district Minsk

61.

Boesko, Igor Evgenjevitsj

Бусько Игорь
Евгеньевич

Hoofd van de KGB van de
stad Brest

62.

Korzj, Ivan Aleksejevitsj

Корж Иван
Алексеевич

Hoofd van de KGB van de
stad Grodno

63.

Sergejenko, Igor Petrovitsj

Сергеенко Игорь
Петрович

Hoofd van de KGB van de
stad Mogilev

64.

Gerasimenko, Gennadi
Anatoljevitsj

Герасименко
Геннадий
Анатольевич

Hoofd van de KGB van de
stad Gomel

65.

Leskovski, Ivan Anatoljevitsj

Лесковский Иван
Анатольевич

Voormalig hoofd van de KGB
van de stad Gomel

66.

Maslakov, Valeri

Маслаков Валерий

Hoofd van de afdeling Inlich
tingen van de KGB

67.

Volkov, Sergej

Волков Сергей

Voormalig hoofd van de afde
ling Inlichtingen van de KGB

68.

Zjadobin, Joeri Viktorovitsj

ЖАДОБИН Юрий
Викторович

69.

Krasjevski, Victor

КРАШЕВСКИЙ
Виктор

70.

Ananitsj, Lilija Stanislavovitsj

АНАНИЧ Лилия
Станиславовна

1960

Eerste viceminister van Infor
matie

71.

Laptjenok, Igor Nikolajevitsj

ЛАПТЕНОК Игорь
Николаевич

1961

Vicedirecteur, ministerie van
Informatie

72.

Davidko, Gennadi
Bronislavovitsj

Давидко, Геннадий
Брониславович

73.

Koziatko, Joeri Vasiljevitsj

КОЗИЯТКО Юрий
Васильевич

1964, Brest

Directeur-generaal van
„Stolitsjnoje Televidenie”

74.

Jakoebovitsj, Pavel Izotovitsj

ЯКУБОВИЧ Павел
Изотович

23 september 1946

Hoofdredacteur van “Sovjet
skaja Belarus”

75.

Lemesjenok, Anatoli Ivanovitsj

ЛЕМЕШЕНОК
Анатолий
Иванович

Hoofdredacteur van „Repoe
blika”

76.

Prokopov, Joeri

Прокопов Юрий

Journalist van het staatstelevi
siekanaal “Pervi” (№ 1) met
een hoge en invloedrijke po
sitie

77.

Michaltsjenko, Aleksej

Михальченко
Алексей

Journalist van het staatstelevi
siekanaal ONT met een hoge
en invloedrijke positie

78.

Taranda, Aleksandr
Michailovitsj

Таранда Александр
Михайлович

Adjunct-uitgever van de krant
“Sovjetskaja Belarus”

79.

Gordienko, Sergej
Aleksandrovitsj

Гордиенко Сергей
Александрович

Adjunct-uitgever van de krant
“Sovjetskaja Belarus”

14 november 1954

Minister van Defensie
Hoofd van de GRU

Voorzitter van de staatstelevi
sie
de
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80.

Toropetskaja, Galina
Michailovna

Торопецкая Галина
Михайловна

Adjunct-uitgever van de krant
“Sovjetskaja Belarus”

81.

Sjadrina, Anna Stanislavovna

Шадрина Анна
Станиславовна

Adjunct-uitgever van de krant
“Sovjetskaja Belarus”

82.

Zjoek, Dmitri

Жук Дмитрий

Directeur-generaal (CEO) van
het
staatsnieuwsagentschap
BIELTA

83.

Gigin, Vadim

Гигин Вадим

Hoofdredacteur
van
het
maandblad
„Beloroesskaja
Doemka”

84.

Ablamejko, Sergej
Vladimirovitsj

Абламейко, Сергей
Владимирович

Rector van de Belarussische
staatsuniversiteit

85.

Sirenko, Victor Ivanovitsj

Сиренко Виктор
Иванович

Hoofdchirurg van het Minsk
Emergency Hospital

86.

Ananitsj, Elena Nikolajevna

Ананич Елена
Николаевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Pervomaiski van
de stad Minsk

87.

Revinskaja, Tatjana
Vladimirovna

Ревинская Татьяна
Владимировна

Rechter bij de rechtbank van
het district Pervomaiski van
de stad Minsk

88.

Esman, Valeri Aleksandrovitsj

Есьман Валерий
Александрович

Rechter bij de rechtbank van
het centrale district van de
stad Minsk

89.

Bytsjko, Aleksey Viktorovitsj

Бычко Алексей
Викторович

Rechter bij de rechtbank van
het centrale district van de
stad Minsk

90.

Chodanevitsj, Aleksandr
Aleksandrovitsj

Ходаневич Александр
Александрович

Rechter bij de rechtbank van
het centrale district van de
stad Minsk

91.

Jasenovitsj, Leonid

Ясенович Леонид

Rechter bij de rechtbank van
het centrale district van de
stad Minsk

92.

Baranovski, Andrej Fedorovitsj

Барановский Андрей
Федорович

Rechter bij de rechtbank van
het district Partisanski van de
stad Minsk

93.

Titenkova, Elena Vikorovna

Титенкова Елена
Викоровна

Rechter bij de rechtbank van
het district Partisanski van de
stad Minsk

94.

Toepik, Vera Michailovna

Тупик Вера
Михайловна

Rechter bij de rechtbank van
het district Leninski van de
stad Minsk

95.

Nekrasova, Elena Timofejevna

Некрасова Елена
Тимофеевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Zavadski van de
stad Minsk

96.

Lapteva, Elena Vjatsjeslavovna

Лаптева Елена
Вячеславовна

Rechter bij de rechtbank van
het district Zavadski van de
stad Minsk

97.

Bolovnev, Nikolaj Vasiljevitsj

Боловнев Николай
Васильевич

Rechter bij de rechtbank van
het district Zavadski van de
stad Minsk

98.

Kazak, Viktor Vladimirovitsj

Казак Виктор
Владимирович

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk

99.

Sjilko, Elena Nikolajevna

Шилько Елена
Николаевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk

100.

Simachina, Ljoebov Sergejevna

Симахина Любовь
Сергеевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk

101.

Koeznetsova, Natalja
Anatoljevna

Кузнецова Наталья
Анатольевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk
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102.

Telitsa, Lidija Fedorovna

Телица Лидия
Федоровна

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk

103.

Tsjernjak, Elena Leonidovna

Черняк Елена
Леонидовна

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk

104.

Sjestakov, Joeri Valerjevitsj

Шестаков Юрий
Валерьевич

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk

105.

Motyl, Tatjana Jaroslavovna

Мотыль Татьяна
Ярославовна

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk

106.

Chatkevitsj, Evgeni Viktorovitsj

Хаткевич Евгений
Викторович

Rechter bij de rechtbank van
het district Moskovski van de
stad Minsk

107.

Goesakova, Olga Arkadjevna

Гусакова Ольга
Аркадьевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Oktjabrski van de
stad Minsk

108.

Sjargaj, Rita Petrovna

Шаграй Рита
Петровна

Rechter bij de rechtbank van
het district Oktjabrski van de
stad Minsk

109.

Mitrachovitsj, Irina Aleksejevna

Митрахович Ирина
Алексеевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Oktjabrski van de
stad Minsk

110.

Protosovitskaja, Natalja
Vladimirovna

Протосовицкая
Наталья
Владимировна

Rechter bij de rechtbank van
het district Oktjabrski van de
stad Minsk

111.

Lapko, Maksim Fedorovitsj

Лапко Максим
Федорович

Rechter bij de rechtbank van
het district Oktjabrski van de
stad Minsk

112.

Varenik, Natalja Semenovna

Вареник Наталья
Семеновна

Rechter bij de rechtbank van
het district Frunzenski van de
stad Minsk

113.

Zjoekovskaja, Zjanna
Aleksejevna

Жуковская Жанна
Алексеевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Frunzenski van de
stad Minsk

114.

Samoljoek, Anna Valerjevna

Самолюк Анна
Валерьевна

Rechter bij de rechtbank van
het district Frunzenski van de
stad Minsk

115.

Loekasjenko, Dmitri
Aleksandrovitsj

Лукашенко Дмитрий
Александрович

Zakenman, houdt zich actief
bezig met financiële operaties
waarbij de familie Loekas
jenko betrokken is

116.

Sjoegajev, Sergej

Шугаев, Сергей

Adjunct-hoofd van de KGB
sinds 15.1.2010

117.

Koeznetsov, Igor

Кузнецов, Игорь

Hoofd van het KGB-oplei
dingscentrum
sinds
15.1.2010”
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BESLUIT 2011/70/GBVB VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3
en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke
maatregelen ter bestrijding van het terrorisme
standpunt en dat zij onderworpen moeten blijven aan de
in dat gemeenschappelijk standpunt vervatte specifieke
beperkende maatregelen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name
artikel 29,

(6)

Vanwege het aanhangige beroep in Zaak T-348/07 heeft
de Raad vastgesteld dat Besluit 2010/386/GBVB van de
Raad niet mag worden ingetrokken ten aanzien van één
groep. De evaluatie van die groep is aan de gang.

(7)

De lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de
artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/931/GBVB van toepassing zijn, moet dienovereen
komstig worden geactualiseerd,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

De Raad heeft op 27 december 2001 Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing
van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terro
risme (1) vastgesteld.
De Raad heeft op 12 juli 2010 Besluit
2010/386/GBVB (2) inzake de actualisering van de lijst
van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de arti
kelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/931/GBVB vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 1, lid 6, van Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/931/GBVB dient een volledige evaluatie
te worden verricht van de lijst van personen, groepen en
entiteiten waarop Besluit 2010/386/GBVB van toepassing
is.
Dit besluit bevat de resultaten van de evaluatie die de
Raad heeft verricht van de lijst van personen, groepen
en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeen
schappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing
zijn.
Behoudens het aanhangige beroep in Zaak T-348/07
heeft de Raad vastgesteld dat de personen, groepen en
entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeen
schappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing
zijn, betrokken zijn geweest bij terroristische daden in
de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappe
lijk Standpunt 2001/931/GBVB, dat ten aanzien van hen
een beslissing is genomen door een bevoegde instantie in
de zin van artikel 1, lid 4, van dat gemeenschappelijk

(1) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93.
(2) PB L 178 van 13.7.2010, blz. 28.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen
2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB
van toepassing zijn, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Besluit 2010/386/GBVB wordt ingetrokken, behalve voor de
groep die onder nr. 25 van deel 2 van de bijlage bij dat besluit
wordt vermeld.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2011.
Voor de Raad
De voorzitster
C. ASHTON
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BIJLAGE
LIJST VAN PERSONEN, GROEPEN EN ENTITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, WAAROP DE
ARTIKELEN 2, 3 EN 4 VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2001/931/GBVB VAN TOEPASSING ZIJN
1. Personen
1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi),
geboren op 1.2.1966 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (alias de Zwitserse Abderrahmane), geboren op 17.10.1964 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir
en al-Hijra)
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), geboren op
26.6.1967 in Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16.10.1966 in Tarut, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
6. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), geboren op 18.8.1969 in Constantine (Algerije) (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
7. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), geboren op 13.5.1975 in Ain Taya (Algerije) (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
8. ASLI, Rabah, geboren op 13.5.1975 in Ain Taya (Algerije) (lid van al-Takfir en al Hijra)
9. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, geboren in 1960 in
Libanon; Libanees onderdaan
10. BOUYERI, Mohamed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8.3.1978 in Amster
dam, Nederland (lid van de „Hofstadgroep”)
11. DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), geboren op 1.2.1972 in Algerije (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
12. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), geboren op 1.6.1970 in Algerije (lid van al Takfir en al-Hijra)
13. EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias
Abu AL KA’E KA’E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED;
alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), geboren op
15.8.1982 in Midar (Marokko); (Marokkaans) paspoort nr. N829139 (lid van de „Hofstadgroep”)
14. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), geboren op
10.7.1965 of 11.7.1965 in El Dibabiya, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
15. FAHAS, Sofiane Yacine, geboren op 10.9.1971 in Algiers, Algerije (lid van al Takfir en al-Hijra)
16. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in
Libanon, Libanees onderdaan
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) geboren op 14.4.1965 of 1.3.1964 in Pakistan, paspoort nr. 488555
18. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), geboren op 26.12.1974 in Hussein Dey (Algerije) (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
19. NOUARA, Farid, geboren op 25.11.1973 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al Hijra)
20. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), geboren op 11.9.1968 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
21. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), geboren op 23.6.1963 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
22. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), geboren op 14.6.1974 in Algiers (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
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23. SENOUCI, Sofiane, geboren op 15.4.1971 in Hussein Dey (Algerije) (lid van al-Takfir en al-Hijra)
24. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), geboren op 21.4.1964 in Blida (Algerije) (lid van al-Takfir en
al-Hijra)
25. WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), geboren op 6.3.1985 in Amersfoort (Nederland),
(Nederlands) paspoort nr. NE8146378 (lid van de „Hofstadgroep”)
2. Groepen en entiteiten
1. Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionaire Raad, Arabische Revolutionaire Brigades, Zwarte
September, en Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims)
2. Al-Aqsa Martelarenbrigades
3. Al-Aqsa e.V.
4. Al-Takfir en al-Hijra
5. Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Hoogste Waarheid, alias Aleph)
6. Babbar Khalsa
7. Communist Party of the Philippines, inclusief New People’s Army (NPA), Filipijnen
8. Gama’a al-Islamiyya (Islamitische Groep — IG), (alias Al-Gama’a al-Islamiyya)
9. İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi — Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA C)
10. Hamas (inbegrepen Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
11. Hizbul Mujahideen (HM)
12. Hofstadgroep
13. Holy Land Foundation for Relief and Development
14. International Sikh Youth Federation (ISYF)
15. Khalisan Zindabad Force (KZF)
16. Koerdische Arbeiderspartij (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)
17. Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam (LTTE)
18. Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger)
19. Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (Palestijnse Islamitische Jihad)
20. Popular Front for the Liberation of Palestina (PFLP) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina)
21. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC) (Volks
front voor de bevrijding van Palestina-Algemeen Commando)
22. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Revolu
tionaire Strijdrachten van Colombia)
23. Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi - DHKP/C, (alias Devrimci Sol (Revolutionair Links), Dev Sol) (Revoluti
onair Volksbevrijdingsleger/front/partij)
24. Sendero Luminoso (SL) (Lichtend Pad)
25. Teyrbazen Azadiya Kurdistan - TAK (alias Kurdistan Freedom Falcons (Koerdische Vrijheidsvalken), Kurdistan
Freedom Hawks (Koerdische Vrijheidshaviken))
26. Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Verenigde Zelfverdedigingsgroepen van Colombia)
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BESLUIT 2011/71/GBVB VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
tot wijziging van Besluit 2010/656/GBVB tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen
Ivoorkust
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name
artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 29 oktober 2010 Besluit
2010/656/GBVB tot verlenging van de beperkende maat
regelen tegen Ivoorkust vastgesteld (1).

(2)

Rekening gehouden met de ernst van de situatie in Ivoor
kust, moeten bijkomende personen en entiteiten worden
opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen
onderworpen personen en entiteiten in bijlage II van
Besluit 2010/656/GBVB,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 7 van Besluit 2010/656/GBVB wordt lid 2 vervangen
door:

(1) PB L 285 van 30.10.2010, blz. 28.

„2.
Wanneer de Raad besluit een persoon of entiteit te
onderwerpen aan de in artikel 4, lid 1, onder b), en
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde maatregelen, wijzigt hij
bijlage II dienovereenkomstig.”.
Artikel 2
De in de bijlage bij onderhavig besluit opgenomen personen en
entiteiten worden aan de lijst in bijlage II bij Besluit
2010/656/GBVB toegevoegd.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vast
gesteld.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2011.

Voor de Raad
De voorzitster
C. ASHTON
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BIJLAGE
PERSONEN EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 2
Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Philippe Henry DacouryTabley

2.

Denis N'Gbé

Geboren op 6 september 1956 te
Danane;
paspoort met nummer: PS-AE/
094GD07 (geldig tot 26 juli 2012)

Nationale directeur voor Ivoorkunst van de
CBWAS (Centrale bank van de West-Afrikaanse
staten),: hoogwaardigheidsbekleder die weigert
het gezag van de democratisch gekozen presi
dent te aanvaarden; draagt bij tot de financie
ring van de onwettige regering van Laurent

3.

Ibrahim Ezzedine

Geboren op 5 februari 1968 te Ba
riche (Libanon);
paspoort
met
nummer:
08AB14590 (geldig tot 4 oktober
2014)

Ondernemer: draagt bij tot de financiering van
de onwettige regering van Laurent Gbagbo

4.

Roland Dagher

Geboren op 8 mei 1952 te Bamako
(Mali);
paspoorten met de nummers: PDAE/075FN01 (geldig tot 16 januari
2011) en 08AA15167 (geldig tot
11 december)

Ondernemer, lid van de Sociaal-Economische
Raad: draagt bij tot de financiering van de on
wettige regering van Laurent Gbagbo

5.

Oussou Kouassi

Geboren op 1 januari 1956 te
Oumé;
paspoorten met de nummers: PDAE/016EU09
(geldig
tot
31 augustus 2009) en 08AA80739
(geldig tot 12 juli 2014)

Directeur-generaal Economie: hoogwaardig
heidsbekleder die weigert het gezag van de de
mocratisch gekozen president te aanvaarden;
draagt bij tot de financiering van de onwettige
regering van Laurent Gbagbo

6.

Ossey Eugène Amonkou

Geboren op 13 juli 1960 te
Akoupé;
paspoort met nummer: 04LE10026
(geldig tot 19 juni 2011)

Directeur-generaal van de nationale investe
ringsbank (Banque Nationale de l'Investisse
ment, BNI): hoogwaardigheidsbekleder die wei
gert het gezag van de democratisch gekozen
president te aanvaarden; draagt bij tot de finan
ciering van de onwettige regering van Laurent
Gbagbo

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Caisse d'Epargne de Côte
d’Ivoire

ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:
Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,
11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP
6889 Abidjan 01 RCI Tel.: +225
20 25 43 00
Fax: +225 20 25 53 11
SWIFT: CNCGCIAB -Email: info@
caissepargne.ci

Draagt bij tot de financiering van de onwettige
regering van Laurent Gbagbo

2.

Banque de l'Habitat de
Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma – 01
BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire
Tel.: +225 20 25 39 39 - Fax.:
+225 20 22 58 18

Draagt bij tot de financiering van de onwettige
regering van Laurent Gbagbo

Gouverneur van de CBWAS (Centrale bank van
de West-Afrikaanse staten),: hoogwaardigheids
bekleder die weigert het gezag van de democra
tisch gekozen president te aanvaarden; draagt
bij tot de financiering van de onwettige rege
ring van Laurent Gbagbo

B. Entiteiten
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BESLUIT 2011/72/GBVB VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in
Tunesië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name
artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op 31 januari 2011 heeft de Raad opnieuw uiting gege
ven aan zijn volledige solidariteit en steun jegens Tunesië
en zijn bevolking in hun inspanningen om te komen tot
een stabiele democratie, een rechtsstaat, democratisch
pluralisme en de volledige eerbiediging van de mensen
rechten en de fundamentele vrijheden.
De Raad heeft voorts besloten restrictieve maatregelen
vast te stellen tegen personen die verantwoordelijk zijn
voor het verduisteren van Tunesische overheidsgelden, en
daarmee de Tunesische bevolking beroven van de voor
delen van een duurzame ontwikkeling van haar eco
nomie en samenleving, en de ontwikkeling van de demo
cratie in het land ondermijnen.
Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is nieuw
optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals
betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, genees
middelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, ver
zekeringspremies of openbare voorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke ho
noraria en de vergoeding van kosten in verband met de
verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of
kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren
tegoeden of economische middelen, of

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten,
mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de
andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken
voordat zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de
redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming
moet worden gegeven.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke
toestemming die zij overeenkomstig dit lid verlenen.

4.
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten
van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van be
paalde bevroren tegoeden of economische middelen mits aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

Artikel 1
1.
Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren
aan, eigendom zijn van of in bezit zijn van personen die ver
antwoordelijk zijn voor het verduisteren van Tunesische over
heidsgelden of van de met hen geassocieerde natuurlijke of
rechtspersonen of entiteiten als vermeld in de bijlage worden
bevroren.

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van
een gerechtelijk, administratief of arbitraal retentierecht of
vonnis dat is vastgesteld vóór de datum waarop de natuur
lijke of rechtspersoon of de entiteit, bedoeld in artikel 1, lid
1, op de lijst in de bijlage werd geplaatst;

2.
Er worden geen tegoeden of economische middelen recht
streeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten
behoeve van de in de bijlage vermelde natuurlijke of rechtsper
sonen of entiteiten.

b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend
aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een
dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk
vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en re
gelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die
titularis zijn van dergelijke vorderingen;

3.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voor
waarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrij
gave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden
of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de
betrokken tegoeden of economische middelen:

c) het retentierecht of het vonnis komt niet ten goede aan een
natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in
de bijlage, en

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de
basisbehoeften van de in de bijlage genoemde personen en

d) de erkenning van het retentierecht of het vonnis is niet in
strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.
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De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke
toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5.
Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren
rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen, of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten,
overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn
ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op de betrokken
rekeningen van toepassing werd,

L 28/63

Artikel 3
1.
In de bijlage worden de gronden voor opneming van
personen en entiteiten in de lijst vermeld.
2.
De bijlage bevat tevens de informatie, indien beschikbaar,
die nodig is om de betrokken personen of entiteiten te identi
ficeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan
uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats,
nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht,
adres en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan
die informatie namen, plaats en datum van registratie, registra
tienummer en de plaats van vestiging omvatten.
Artikel 4

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder lid 1
blijven vallen.

Om het effect van voornoemde maatregelen zo groot mogelijk
te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke be
perkende maatregelen als de in dit besluit vervatte te treffen.

Artikel 2

Artikel 5

1.
De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid de in de bijlage opgenomen lijst en eventuele
wijzigingen daarin vast.

Dit besluit is van toepassing voor een periode van twaalf maan
den. Het wordt voortdurend getoetst. Het kan zo nodig worden
verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de
doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

2.
De Raad stelt de betrokken persoon of entiteit in kennis
van zijn besluit en van de motivering voor de plaatsing op de
lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij mid
dels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat zij daarover
opmerkingen kan indienen.

3.
Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel
nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn
besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit daarvan
op de hoogte.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt
vastgesteld.
Gedaan te Brussel, 31 januari 2011.
Voor de Raad
De voorzitster
C. ASHTON

NL

L 28/64

Publicatieblad van de Europese Unie

2.2.2011

BIJLAGE
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PERSONEN EN ENTITEITEN
Naam

Informatie betreffende de identiteit

Motivatie

1.

De heer Zine el-Abidine
Ben Hamda Ben Ali

geboren op 3 september 1936, pas
poorten nr. D005686 verstrijkend
op 24 december 2011, en nr.
D012100,
verstrijkend
op
15 januari 2014

Persoon naar wie door de Tunesische autori
teiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld
met betrekking tot de verduistering van on
roerende en roerende goederen, het openen
van bankrekeningen en het aanhouden van
activa in verschillende landen in het kader
van operaties inzake het witwassen van geld.

2.

Mevrouw Leïla Bent Mo
hammed Trabelsi, (gehuwd
met) Ben Ali

geboren op 24 oktober 1956, pas
poorten nr. D005687, verstrijkend
op 24 december 2011 en nr.
D012101,
verstrijkend
op
15 januari 2014

Persoon naar wie door de Tunesische autori
teiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld
met betrekking tot de verduistering van on
roerende en roerende goederen, het openen
van bankrekeningen en het aanhouden van
activa in verschillende landen in het kader
van operaties inzake het witwassen van geld.

Abonnementsprijzen 2011 (excl. btw, incl. verzendkosten voor normale verzending)
Publicatieblad van de Europese Unie, L- en C-serie,
uitsluitend papieren versie

22 officiële talen van de
Europese Unie

1 100 EUR per jaar

Publicatieblad van de Europese Unie, L- en C-serie,
papieren versie + dvd (jaarlijks)

22 officiële talen van de
Europese Unie

1 200 EUR per jaar

Publicatieblad van de Europese Unie, L-serie,
uitsluitend papieren versie

22 officiële talen van de
Europese Unie

770 EUR per jaar

Publicatieblad van de Europese Unie, L- en C-serie,
dvd (maandelijks) (cumulatief)

22 officiële talen van de
Europese Unie

400 EUR per jaar

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie
Meertalig: 23 officiële talen
(S-serie: Overheidsopdrachten en aanbestedingen), dvd, verschijnt van de Europese Unie
één keer per week
Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie „Vergelijkende
onderzoeken”

Taal (talen) van het (de)
vergelijkende onderzoek(en)

300 EUR per jaar

50 EUR per jaar

Het abonnement op het Publicatieblad van de Europese Unie, dat in de officiële talen van de Europese Unie
verschijnt, is verkrijgbaar in 22 verschillende taalversies. Het abonnement omvat de L-serie (Wetgeving) en de
C-serie (Mededelingen en bekendmakingen).
Ieder abonnement geldt slechts voor één enkele taalversie.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad, bekendgemaakt in Publicatieblad L 156 van 18 juni
2005, waarin is bepaald dat de instellingen van de Europese Unie tijdelijk niet verplicht zijn om alle rechtsbesluiten
in het Iers te redigeren en in die taal bekend te maken, worden de in het Iers opgestelde nummers van het
Publicatieblad apart verkocht.
Het abonnement op het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (S-serie: Overheidsopdrachten
en aanbestedingen) omvat alle 23 officiële taalversies op één meertalige dvd.
Op verzoek kunnen de abonnees op het Publicatieblad van de Europese Unie eveneens de verschillende bijlagen
van het Publicatieblad ontvangen. De abonnees worden op de hoogte gebracht van het verschijnen van bijlagen
door middel van een „Bericht aan de lezer” in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Verkoop en abonnementen
Abonnementen op verscheidene niet-kosteloze publicaties, zoals het abonnement op het Publicatieblad van de
Europese Unie, zijn verkrijgbaar bij onze verkoopkantoren. Een lijst met verkoopkantoren is te vinden op het
volgende internetadres:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) heeft u direct en gratis toegang tot het recht van de
Europese Unie. Op deze website kunt u het Publicatieblad van de Europese Unie raadplegen.
U vindt er eveneens de verdragen, de wetgeving, de jurisprudentie en de voorbereidende wetgevende
besluiten.
Meer informatie over de Europese Unie is te vinden op de volgende website: http://europa.eu

NL

