Publicatieblad
van de Europese Unie

L 111

Wetgeving

Uitgave
in de Nederlandse taal

ISSN 1977-0758

56e jaargang
23 april 2013

Inhoud

II

Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN
★

★

Prĳs: 7 EUR

NL

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 363/2013 van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering
van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de
situatie in Syrië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 364/2013 van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering
van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in
verband met de situatie in Li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

★

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 365/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot wijziging
van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeu
ring van de werkzame stof glufosinaat (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

★

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 366/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot goedkeu
ring van de werkzame stof Bacillus firmus I-1582 overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen
van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

★

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 367/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot goedkeu
ring van de werkzame stof Spodoptera littoralis kernpolyedervirus overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

(Vervolg z.o.z.)
(1) Voor de EER relevante tekst
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en
die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Inhoud (vervolg)
★

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 368/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot goedkeu
ring van de werkzame stof Helicoverpa armigera kernpolyedervirus overeenkomstig Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

★

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 369/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot goedkeu
ring van de werkzame stof kaliumfosfonaten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009
van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbe
schermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 van de Commissie (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

★

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 370/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aan
zien van de Democratische Volksrepubliek Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 371/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot vaststelling van de
forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit . . . . . . .

46

BESLUITEN
2013/180/EU:
★

Besluit van de Raad van 22 april 2013 houdende benoeming van de leden van het comité
bedoeld in artikel 3, lid 3, van bijlage I bij het Protocol van het statuut van het Hof van Justitie
van de Europese Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2013/181/EU:

NL

★

Besluit van de Raad van 22 april 2013 houdende vaststelling van een lijst van drie rechterplaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

★

Besluit 2013/182/GBVB van de Raad van 22 april 2013 tot wijziging van Besluit
2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië . . . . . 50

★

Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen
tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB

52

★

Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen
tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Besluit 2010/232/GBVB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

★

Uitvoeringsbesluit 2013/185/GBVB van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van
Besluit 2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

(1) Voor de EER relevante tekst

49

(Vervolg bladzijde 3 van de omslag)

23.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 111/1

II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 363/2013 VAN DE RAAD
van 22 april 2013
houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het
licht van de situatie in Syrië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Voorts dienen de gegevens betreffende de aan beperkende
maatregelen onderworpen personen in bijlage II bij Ver
ordening (EU) nr. 36/2012 te worden geactualiseerd en
gewijzigd.

(4)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 dient dien
overeenkomstig te worden geactualiseerd,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 ja
nuari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van
de situatie in Syrië (1), met name artikel 32, lid 1;
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Op 18 januari 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr.
36/2012 vastgesteld.
Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2013/185/GBVB van
de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van
Besluit 2012/739/GBVB betreffende beperkende maat
regelen tegen Syrië (2) is de Raad van oordeel dat een
persoon dient te worden verwijderd van de in bijlage II
bij Verordening (EU) nr. 36/2012 vervatte lijst van per
sonen en entiteiten die aan beperkende maatregelen on
derworpen zijn.

Artikel 1
Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt vervangen
door de bijlage bij deze verordening.
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 Luxemburg, 22 april 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.
(2) PB L 111 van 23.4.2013, blz. 77.

NL

L 111/2

Publicatieblad van de Europese Unie

23.4.2013

BIJLAGE
„BIJLAGE II
Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld in artikel 14 en in artikel 15, lid 1,
onder a)
A. Personen
Identificatiegegevens

Naam

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

Maher (
) (ook
bekend als Mahir)
Al-Assad (
)

3.

Ali ( ) Mamluk (
(ook bekend als
Mamlouk)

4.

Atej (
) (ook
bekend als Atef, Atif)
Najib (
) (ook
bekend als Najeeb)

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (ook bekend
als Hafez Makhlouf)

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (ook bekend
als Mohammed Dib
Zeitoun)

7.

Amjad (
(
)

) Al-Abbas

8.

Rami (
(
)

) Makhlouf

9.

Abd Al-Fatah
(
)
Qudsiyah (

)

)

)

10.

Jamil (
) (ook
bekend als Jameel)
Hassan (
)

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

Motivering

Datum van
opneming op de
lijst

Geboortedatum: 11 september
1965;
Geboorteplaats: Damascus;
diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator
van het harde optreden tegen demonstranten.

23.5.2011

Geboortedatum: 8 december 1967;
diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het cen
traal comité van de Baath-partij, sterke man van de Repu
blikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; be
langrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen de
monstranten.

9.5.2011

Geboortedatum: 19 februari 1946;
Geboorteplaats: Damascus;
diplomatiek paspoort nr. 983

Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrok
ken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef
van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde op
treden tegen demonstranten.

9.5.2011

Geboortedatum: 2 april 1971;
Geboorteplaats: Damascus;
diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlich
tingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar
Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; be
trokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

Geboortedatum: 20 mei 1951;
Geboorteplaats: Damascus;
diplomatiek paspoort
nr. D000001300

Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het
harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij
het harde optreden tegen demonstranten in Baida.

9.5.2011

Geboortedatum: 10 juli 1969;
Geboorteplaats: Damascus;
paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft
controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Proper
ties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt
in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.

9.5.2011

Geboortedatum: 1953;
Geboorteplaats: Hama;
diplomatiek paspoort
nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het
harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; be
trokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

Geboortedatum: 3 mei 1953;
Geboorteplaats: Dera'a;
diplomatiek paspoort
nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het platte
landsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optre
den tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

Geboortedatum: 18 juni 1962;
Geboorteplaats: Kerdala;
paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking
als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011
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Datum van
opneming op de
lijst

Identificatiegegevens

Motivering

Geboortedatum: 1 maart 1961;
Geboorteplaats: Latakia;
paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking
als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

Geboortedatum: 15 januari 1950;
Geboorteplaats: Al-Madehleh, Tar
tus

Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, betrokken
bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

13.

Munzir (
Al-Assad (

14.

Asif (
(

15.

Hisham (
) Ikhtiyar
(
,
,
) (ook bekend
als Al Ikhtiyar,
Bikhtiyar, Bikhtyar,
Bekhtyar, Bikhtiar,
Bekhtyar)

Geboortedatum:20 juli 1941;
Geboorteplaats: Damascus

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, be
trokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.
Volgens berichten is hij overleden in het bombardement
van 18 juli 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (
) (ook
bekend als Farouq,
Farouk) Al Shar'
(
) (ook bekend
als Al Char', Al Shara',
Al Shara)

Geboortedatum: 10 december
1938

Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden
tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

17.

Muhammad (
) (ook
wel Mohamad) Nasif
(
) (ook bekend
als Naseef, Nassif,
Nasseef, Nasief)
Khayrbik (
,
) (ook bekend
als Khier Bek)

Geboortedatum: 10 april 1937 (of
20 mei 1937);
Geboorteplaats: Hama;
diplomatiek paspoort
nr. 0002250;
paspoort nr. 000129200

Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met natio
nale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden te
gen de burgerbevolking.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Geboortedatum: 20 mei 1966;
paspoort nr. 002954347

Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verschei
dene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-As
sad van wie hij een deel van de financiële en economische
belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (ook
bekend als Eyad)
Makhlouf (

Geboortedatum: 21 januari 1973;
Geboorteplaats: Damascus;
paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene in
lichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de
burgerbevolking.

23.5.2011

)

)

)

) Shawkat

)
)

)

20.

Bassam (
) Al
Hassan (
) (ook
bekend als Al Hasan)

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrok
ken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de be
trokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen
vreedzame demonstranten.
Overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (
) (ook
bekend als Ehab, Iehab)
Makhlouf (
)

Geboortedatum: 21 januari 1973;
Geboorteplaats: Damascus;
paspoort nr. N002848852

Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst door middel
van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische re
gering.

23.5.2011

23.

Zoulhima (
)
(ook bekend als Zu
al-Himma) Chaliche
(
) (ook bekend
als Shalish, Shaleesh)
(ook bekend als Dhu alHimma Shalish)

Geboren: 1951 of 1946 of 1956;
Geboorteplaats: Kerdaha

Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de repres
sie tegen de manifestanten. volle neef van president Bashar
Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (ook bekend
als Shalish, Shaleesh)
(ook bekend als Riyad
Shalish)

Directeur van het Military Housing Establishment; financie
ringsbron van het regime; volle neef van president Bashar
Al-Assad.

23.6.2011
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Naam

25.

Brigadier Commandant
Mohammad (
)
(ook bekend als
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Jafari (
) (ook
bekend als Jaafari,
Ja'fari, Aziz; of ook
Jafari, Ali; of Jafari,
Mohammad Ali; of
Ja'fari, Mohammad Ali;
of Jafari-Najafabadi,
Mohammad Ali)

26.

Generaal-majoor
Qasem (
)
Soleimani (
)
(ook bekend als Qasim
Soleimany)

27.

Hossein Taeb (ook
bekend als Taeb,
Hassan; ook bekend als
Taeb, Hosein; of Taeb,
Hossein; of Taeb,
Hussayn; of
Hojjatoleslam Hossein
Ta'eb)

28.

Publicatieblad van de Europese Unie

Identificatiegegevens

Geboortedatum: 1 september
1957;
Geboorteplaats: Yazd, Iran

23.4.2013

Motivering

Datum van
opneming op de
lijst

Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wach
ten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun
om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te
onderdrukken.

23.6.2011

Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun
om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te
onderdrukken.

23.6.2011

Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse
revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van
apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de
protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

Khalid (
) (ook
bekend als Khaled)
Qaddur (
) (ook
bekend als Qadour,
Qaddour)

Zakenpartner van Maher Al-Assad; financiert het regime.

23.6.2011

29.

Ra'if (
) AlQuwatly (
) (ook
bekeld als Ri'af AlQuwatli ook bekend als
Raeef Al-Kouatly)

Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal
zakenbelangen beheert; financiert het regime.

23.6.2011

30.

Mohammad (
)
(ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammed) Mufleh
(
) (ook bekend
als Muflih)

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad
Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstran
ten.

1.8.2011

31.

Generaal-majoor Tawfiq
(
) (ook
bekend als Tawfik)
Younes (
) (ook
bekend als Yunes)

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat
algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden te
gen de burgerbevolking.

1.8.2011

32.

Mohammed (
)
Makhlouf (
) (ook
bekend als Abu Rami)

Geboortedatum: 19.10.1932;
Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar
en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en
Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (ook bekend als
Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Verbonden met Mahir Al-Assad als lid van de Shabiha-mili
tie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden
tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Sha
biha-milities.

1.8.2011

34.

Hayel (
(
)

Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politieeenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de
repressie.

23.8.2011

) Al-Assad

Geboren: 1963;
Geboorteplaats: Teheran, Iran

23.4.2013
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Identificatiegegevens
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Motivering

Datum van
opneming op de
lijst

Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie
van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Sy
rische leger verlopen.

23.8.2011

Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionaris
sen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.

23.8.2011

Brigadier-General Rafiq
) (ook bekend als
(
Rafeeq) Shahadah
(
) (ook bekend als
Shahada, Shahade,
Shahadeh, Chahada,
Chahade, Chahadeh,
Chahada)

Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling
293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks be
trokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de
burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar
Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire in
lichtingen.

23.8.2011

38.

Brigadegeneraal Jamea
(
) Jamea (
)
(ook bekend als Jami
Jami, Jame', Jami')

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in
Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking
van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor
en Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van De
fensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.
Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van
18 juli 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (
)
(ook bekend als
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Said
(
) (ook bekend
als Sa'id, Sa'eed, Saeed)
Bukhaytan (
)

Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische
Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur na
tionale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig
gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot
van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belang
rijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot
onderdrukking van de burgerbevolking.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980,
teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van pre
sident Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadegeneraal Nawful
(
) (ook bekend als
Nawfal, Nofal) AlHusayn (
) (ook
bekend als Al-Hussain,
Al-Hussein)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in
Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en
het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier Husam (
Sukkar (
)

Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel ad
viseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en
geweld tegen de burgerbevolking.

23.8.2011

44.

Brigadegeneraal
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in
Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en
het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.

23.8.2011

45.

Luitenant-Generaal
Munir (
) (ook
bekend als Mounir,
Mouneer, Monir,
Moneer, Muneer)
Adanov (
) (ook
bekend als Adnuf,
Adanof)

Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en
opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij
de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevol
king in Syrië.

23.8.2011

35.

Ali (
) Al-Salim
(
) (ook bekend
als Al-Saleem)

36.

Nizar (
) Al-Assad
(
) (ook bekend
als Al-Assaad, Al-Assad,
Al-Asaad)

37.

) Douba (

Voorheen hoofd van de "Nizar Oil
field Supplies"

Geboren: 1935;
Geboorteplaats: Aleppo

)

Geboren: 1951
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Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlich
tingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking
van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Sha
biha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige
optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van
de Shabiha-milities.

23.8.2011

Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economi
sche steun aan het Syrische regime.

23.8.2011

Zoon van Ahmad Chehabi;
Geboortedatum: 7 mei 1972

Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van
Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economi
sche steun aan het Syrische regime.

2.9.2011

Tarif (
) Akhras
(
,
) (ook
bekend als Al Akhras)

Geboortedatum: 2 juni 1951;
Geboorteplaats: Homs, Syrië;
Syrisch paspoort nr. 0000092405

Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun
verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grond
stoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voor
zitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt
nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad.
Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van
Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor
geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun ver
leend aan het regime (bussen en voertuigen voor het trans
port van tanks).

2.9.2011

51.

Issam (
(
)

Voorzitter van Anbouba Agricultu
ral Industries Co.;
Geboren: 1952;
Geboorteplaats: Homs, Syrië

Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de
paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de bur
gerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, op
slagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële
betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.

2.9.2011

52.

Mazen (
(
)

Geboortedatum: 1.1.1958;
Geboorteplaats: Damascus;
paspoort nr.: 004415063 verloopt
op 6.5.2015 (Syrisch)

Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op
23.8.2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami
Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Sa
raafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de
Syrische centrale bank ondersteunt.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

Geboren: 1955;
Geboorteplaats: Dara'a

Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van
economische en financiële steun aan het Syrische regime
in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van
Syrië.

15.5.2012

54.

Generaal-Majoor Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (ook bekend als
Al-Ahmed)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk
voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel
Syrië.

14.11.2011

55.

Kolonel Lu'ai ( ) (ook
wel Louay) al-Ali
(
)

Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling
Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden te
gen demonstranten in Dera'a.

14.11.2011

56.

Lt.-Generaal Ali (
)
Abdullah (
)
(ook bekend als
Abdallah) Ayyub
(
)

Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel).
Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de
monstranten in heel Syrië.

14.11.2011

57.

Lt.-Generaal Jasim
(
) (ook bekend
als Jasem, Jassim,
Jassem) al-Furayj
(
) (ook
bekend als Al-Freij)

Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig
optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

46.

Brigadegeneraal
Ghassan (
) Khalil
(
) (ook bekend als
Khaleel)

47.

Mohammed (
)
(ook bekend als
Mohammad,
Muhammad, Mohamed)
Jabir (
) (ook
bekend als Jaber)

48.

Samir (
(
)

49.

Fares (
) Chehabi
(
) (ook bekend
als Fares Shihabi; Fares
Chihabi)

50.

Geboorteplaats: Latakia

) Hassan

) Anbouba

) al-Tabba

) Mayaleh
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Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de ge
trouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad.
Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbe
volking in heel Syrië.

14.11.2011

Generaal Ghassan
(
) Belal (
)

Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van
de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördina
tor van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het
gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Sy
rië.

14.11.2011

60.

Abdullah (
) (ook
bekend als Abdallah)
Berri (
)

Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de
regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de geweldda
dige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.

14.11.2011

61.

George (
(
)

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de
gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot
geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

62.

Generaal-Majoor Zuhair
(
) (ook bekend
als Zouheir, Zuheir,
Zouhair) Hamad (
)

Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verant
woordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en
voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

63.

Amar (
) (ook
bekend als Ammar)
Ismael (
)
(ook bekend als Ismail)

Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van
Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan
de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot
geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (ook bekend
als Ismael)

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de
gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot
geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

65.

Generaal-majoor Nazih
(
)

Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Ver
antwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië
en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

66.

Kifah (
) Moulhem
(
) (ook bekend als
Moulhim, Mulhem,
Mulhim)

Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk
voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevol
king in Dair Al-Zor.

14.11.2011

67.

Generaal-Majoor Wajih
(
) (ook bekend
als Wajeeh) Mahmud
(
)

Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het
gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (ook
bekend als Al Sabbagh)

Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami
Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar AlAssad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia.
Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

14.11.2011

69.

Lt.-Generaal Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass
(
)

Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Ver
antwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demon
stranten in heel Syrië.

14.11.2011

70.

Generaal-Majoor Fu'ad
(
) Tawil (
)

Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verant
woordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en
voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

Geboren: 1958

) Chaoui

Geboren op of rond 3 april 1973;
Geboorteplaats: Damascus

Geboortedatum: 24 augustus 1959;
Geboorteplaats: Damascus.
Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street,
al Midani building, Damascus.
Syrisch paspoort nr. 004326765
afgegeven op 2 november 2008,
geldig tot november 2014
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71.

Bushra (
) AlAssad (
) (ook
bekend als Bushra
Shawkat)

Geboortedatum: 24.10.1960

Zus van Bashar Al-Assad, en echtgenote van Asif Shawkat,
adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de
nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie
met de Syrische president, Bashar Al-Assad, en andere be
langrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van
en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

72.

Asma (
) Al-Assad
(
) (ook bekend als
Asma Fawaz Al Akhras)

Geboortedatum: 11.8.1975;
Geboorteplaats: Londen, VK;
paspoortnr: 707512830, verloopt
op 22.9.2020;
Meisjesnaam: Al Akhras

Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoon
lijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische
president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij
verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

73.

Manal (
) Al-Assad
(
) (ook bekend als
Manal Al Ahmad)

Geboortedatum: 2.2.1970;
Geboorteplaats: Damascus;
Paspoort nr. (Syrisch):
0000000914;
Meisjesnaam: Al Jadaan

Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij
profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.

23.3.2012

74.

Anisa (
) (ook
bekend als Anissa,
Aneesa, Aneessa) AlAssad (
) (of
Anisah Al-Assad)

Geboren: 1934;
Meisjesnaam: Makhlouf

Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoon
lijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische
president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij
verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

75.

Lt.-Generaal Fahid
(
) (ook bekend als
Fahd) Al-Jassim
(
)

Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in
Homs.

1.12.2011

76.

General-Majoor Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (ook bekend
als Al-Hasan)

Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in
Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (
)
(of Khaleel) Zghraybih
(
,
) (of
Zghraybeh, Zghraybe,
Zghrayba, Zghraybah,
Zaghraybeh, Zaghraybe,
Zaghrayba, Zaghraybah,
Zeghraybeh, Zeghraybe,
Zeghrayba, Zeghraybah,
Zughraybeh,
Zughraybe, Zughrayba,
Zughraybah,
Zighraybeh, Zighraybe,
Zighrayba, Zighraybah)

14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in
Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (
)
Barakat (
)

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair be
trokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (
)
Makhluf (
) (ook
bekend als Makhlouf)

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair be
trokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Nazih (
)
(of Nazeeh) Hassun
(
) (of Hassoun)

Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrok
ken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011
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81.

Kapitein Maan (
)
(of Ma'an) Jdiid (
)
(of Jdid, Jedid, Jedeed,
Jadeed, Jdeed)

Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldple
gingen in Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (
) (of
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (of AlChaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de
geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

83.

Khald (
) (of Khaled)
Al-Taweel (
)
(ook bekend als AlTawil)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de
geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (of Fayyad)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de
geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

85.

Brigadegeneraal Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi
(
)

Commandant van het 154e regi
ment

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in
Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generaal-Majoor
Muhammad (
) (of
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Durgham

Commandant in de 4e divisie

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in
Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generaal-Majoor
Ramadan (
)
Mahmoud (
)
Ramadan (
)

Bevelhebber van het 35e regiment
van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in
Baniyas and Dera'a.

23.1.2012

88.

Brigadegeneraal Ahmed
(
) (of Ahmad)
Yousef (
) (of
Youssef) Jarad (
)
(of Jarrad)

Bevelhebber van de 132e brigade

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in
Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweer
geschut.

23.1.2012

89.

Generaal-Majoor Naim
(
) (of Naaeem,
Naeem, Na'eem, Naaim,
Na'im) Jasem (
)
Suleiman (
)

Commandant 3e divisie

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in
Douma.

23.1.2012

90.

Brigadegeneraal Jihad
( ) Mohamed (
)
(of Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Commandant 65e brigade

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in
Douma.

23.1.2012
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91.

Generaal-Majoor Fo'ad
(
) (of Fouad, Fu'ad)
Hamoudeh (
) (of
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Bevelhebber van de militaire ope
raties in Idlib

Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstran
ten neer te schieten in Idlib.

23.1.2012

92.

Generaal-Majoor Bader
(
) Aqel (
)

Bevelhebber van de speciale strijd
krachten

Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te over
handigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk
voor het geweld in Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadegeneraal
Ghassan (
) Afif
(
) (of Afeef)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en
Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadegeneraal
Mohamed (
) (of
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (ook bekend
als Maarouf, Ma'ruf)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel
demonstraten in Homs neer te schieten.

23.1.2012

95.

Brigadegeneraal Yousef
(
) Ismail
(
) (ook bekend
als Ismael)

Commandant 134e brigade

Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder
vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag om
gekomen demonstranten in Talbiseh.

23.1.2012

96.

Brigadegeneraal Jamal
(
) Yunes (
)
(ook bekend als
Younes)

Commandant 555e regiment

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in
Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadegeneraal Mohsin
(
) Makhlouf
(
)

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in AlHerak.

23.1.2012

98.

Brigadegeneraal Ali
(
)Dawwa

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in AlHerak

23.1.2012

99.

Brigadegeneraal
Mohamed (
) (ook
bekend als Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (of
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Commandant 106e brigade, presi
dentiële garde

Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en
te arresteren. Verantwoordelijk voor de repressie tegen
vreedzame demonstranten in Douma.

23.1.2012

100.

Generaal-Majoor Suheil
(
) (ook bekend als
Suhail) Salman (
)
Hassan (
)

Commandant 5e divisie

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het
gouvernement Dera'a.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (ook
bekend als Wafeeq)
Nasser (
)

Hoofd van de regionale afdeling
van Suwayda (militaire inlichtingen
dienst)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire in
lichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de
willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in
Suwayda.

23.1.2012
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102.

Ahmed (
) (ook
bekend als Ahmad)
Dibe (
) (of Dib,
Deeb)

Hoofd van de regionale afdeling
van Dera'a (directoraat algemene
veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het
directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de
willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in
Dera'a.

23.1.2012

103.

Makhmoud (
)
(ook bekend als
Mahmoud) al-Khattib
(
) (of Al-Khatib,
Al-Khateeb)

Hoofd van de afdeling onderzoek
(directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat
politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en
marteling van gevangenen.

23.1.2012

104.

Mohammad (
)
(ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammed) Heikmat
(
) (ook bekend
als Hikmat, Hekmat)
Ibrahim (
)

Hoofd van de afdeling operaties (di
rectoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat po
litieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en mar
teling van gevangenen.

23.1.2012

105.

Nasser (
) (ook
bekend als Naser) AlAli (
) (ook
bekend als
Brigadegeneraal Nasr alAli)

Hoofd van de regionale afdeling
van Dera'a (directoraat algemene
veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat po
litieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en mar
teling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de ves
tiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voor
malig hoofd van de afdeling te Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (
) Nader
( ) Al-Halqi (
)
(ook bekend als AlHalki)

Geboren: 1964;
Geboorteplaats: provincie Dara'a

Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als
premier betrokken bij de gewelddadige repressie door het
regime van de burgerbevolking.

27.2.2012

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha'ar
(
) (ook bekend
als Al-Chaar, Al-Shaar)
(ook bekend als
Mohammad Ibrahim
Al-Chaar)

Geboren: 1956;
Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Binnenlandse zaken. Is als minister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (
)
(ook bekend als
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Geboren: 1945;
Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoorde
lijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking
door het regime.

1.12.2011

109.

Imad (
)
Mohammad (
)
(ook bekend als
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Deeb
Khamis (
) (ook
bekend als: Imad
Mohammad Dib
Khamees)

Geboortedatum: 1 augustus 1961;
Geboorteplaats: nabij Damascus

Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Geboren: 1954;
Geboorteplaats: Tartous

Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Ad
ministratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de
gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het re
gime.

23.3.2012
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111.

Joseph (
) (ook
bekend als Josef)
) (of
Suwaid (
Swaid) (ook bekend als
Joseph Jergi Sweid,
Joseph Jirgi Sweid)

Geboren: 1958;
Geboorteplaats: Damascus.

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de
gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het re
gime.

23.3.2012

112.

Ir. Hussein (
)
(ook bekend als
Hussain) Mahmoud
(
) Farzat (
)
(ook bekend als
Hussein Mahmud
Farzat)

Geboren: 1957;
Geboorteplaats: Hama

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de
gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het re
gime.

23.3.2012

113.

Mansour (
)
Fadlallah (
)
Azzam (
) (ook
bekend als Mansur Fadl
Allah Azzam)

Geboren: 1960;
Geboorteplaats: provincie Sweida

Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (
) AbdulGhani (
)
Sabouni (
)
(ook bekend als Imad
Abdul Ghani Al Sabuni)

Geboren: 1964;
Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als minis
ter mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie
van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

115.

Generaal Ali (
)
Habib (
) (ook
bekend als Habeeb)
Mahmoud (
)

Geboren: 1939;
Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische
regime en het Syrische leger, en betrokken bij de geweldda
dige repressie tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Geboren: 1943;
Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische
regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen
de burgerbevolking.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Geboren: 1966;
Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische
regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de
burgerbevolking.

23.9.2011

)
)

118.

Dr. Mohammad (
)
(of Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (ook bekend
als Al-Chaar, Al-Sha'ar,
Al-Cha'ar)

Geboren: 1956;
Geboorteplaats: Aleppo

Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met
het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige re
pressie tegen de burgerbevolking.

1.12.2011

119.

Sufian (
(
)

Geboren: 1944;
Geboorteplaats: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Ban
den met het regime en betrokken bij de gewelddadige re
pressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (
Slakho (

)

Geboren: 1955;
Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en
betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbe
volking.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (
Rashed (

)

Geboren: 1964;
Geboorteplaats: provincie Aleppo

Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime
en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burger
bevolking.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (
)
(ook bekend als Faysal)
Abbas (
)

Geboren: 1955;
Geboorteplaats: provincie Hama

Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en
betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbe
volking.

27.2.2012

) Allaw

)

) Al-
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123.

Ghiath (
) Jeraatli
(
) (Jer'atli,
Jir'atli, Jiraatli)

Geboren: 1950;
Geboorteplaats: Salamiya

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrok
ken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

124.

Yousef (
)
Suleiman (
)
Al-Ahmad (
) (ook
bekend als Al-Ahmed)

Geboren: 1956;
Geboorteplaats: Hasaka

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrok
ken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Geboren: 1953;
Geboorteplaats: Hama

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrok
ken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (ook
bekend als Buthaina
Shaaban)

Geboren: 1953;
Geboorteplaats: Homs, Syrië

Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008
en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen
de burgerbevolking.

26.6.2012

127.

Brigadegeneraal Sha'afiq
(
) (ook bekend
als Shafiq, Shafik) Masa
(
) (ook bekend als
Massa)

Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingen
dienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering
van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de
onderdrukking van de burgerbevolking.

24.7.2012

128.

Brigadegeneraal Burhan
(
) Qadour (
)
(ook bekend als
Qaddour, Qaddur)

Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingen
dienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering
van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

129.

Brigadegeneraal Salah
(
) Hamad ( )

Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst
van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van
in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

130.

Brigadegeneraal
Muhammad (
) (of
Mohammed) Khallouf
(
) (ook bekend
als Abou Ezzat)

Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina"
(Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die
de kern vormt van het repressieapparaat van het leger. Is
rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegen
standers van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering
van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

131.

Generaal-Majoor Riad
(
) (ook Riyad)
al-Ahmed (
) (ook
bekend als
Al-Ahmad)

Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst
van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het
ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

132.

Brigadegeneraal AbdulSalam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de in
lichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor
de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

133.

Brigadegeneraal Jawdat
(
) al-Ahmed
(
) (ook bekend als
Al-Ahmad)

Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van
de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in
hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay (
Mihoub (
)

Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a
gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de
inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor
de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

,
)

)

)
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135.

Kolonel Suhail (
)
(ook bekend als Suheil)
Al-Abdullah
(
) (ook
bekend als Al-Abdallah)

Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van
de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in
hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

136.

Brigadegeneraal Khudr
(
) Khudr (
)

Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingen
dienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis
gehouden opponenten.

24.7.2012

137.

Brigadegeneraal Ibrahim
(
) Ma'ala (
)
(ook bekend als Maala,
Maale)

Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlich
tingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam
Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van
in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

138.

Brigadegeneraal Firas
(
) Al-Hamed
(
) (ook bekend als
Al-Hamid)

Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtin
gendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hech
tenis gehouden opponenten.

24.7.2012

139.

Brigadegeneraal
Hussam (
) (ook
bekend als Husam,
Housam, Houssam)
Luqa (
) (ook
bekend als Louqa,
Louca, Louka, Luka)

Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke
veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr alAli opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in
hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

140.

Brigadegeneraal Taha
( ) Taha ( )

Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van
het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de
foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (ook
bekend als Basel) Bilal
(
)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft
rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponen
ten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis
worden gehouden.

24.7.2012

142.

Ahmad (
) (ook
bekend als Ahmed)
Kafan (
)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft
rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponen
ten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis
worden gehouden.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft
rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponen
ten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis
worden gehouden.

24.7.2012

144.

Ahmed (
) (ook
bekend als Ahmad)
al-Jarroucheh (
(ook bekend als
Al-Jarousha,
Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha,
Al-Jarouchah,
Al-Jaroucheh)

Geboren: 1957

Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingen
dienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoorde
lijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in
de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de on
derdrukking van de opponenten door de Syrische autoritei
ten en is met name belast met de onderdrukking van de
Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

Geboortedatum: 1 februari 1948

Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van
de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de oppo
nenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 ver
antwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de
Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid,
is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlich
tingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kader
leden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds
9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden.
Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de
opponenten door het regime en is met name belast met
de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buiten
land.

24.7.2012

145.

)

)

Michel (
)
Kassouha (
)
(ook bekend als
Kasouha) (ook bekend
als Ahmed Salem; of
ook als Ahmed Salem
Hassan)

)
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146.

Generaal Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (ook
bekend als Ismael)

Geboren: 1960;
Plaats van oorsprong: Derikich, re
gio Tartous

Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtin
gendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de
afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlich
tingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spe
len een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime.
In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de
militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering ge
ven aan de onderdrukking van de opponenten door het
regime.

24.7.2012

147.

Generaal Amer (
)
al-Achi (
) (ook
bekend als Amis al
Ashi; of als Ammar
Aachi; of ook als Amer
Ashi)

Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd
van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de
luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de
Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de
inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi be
trokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.

24.7.2012

148.

Generaal Mohammed
(
) (ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (of
Mohammed Ali Naser)

Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de presi
dent. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Repu
blikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van
de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlich
tingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke
oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken
van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks
deel aan de onderdrukking van de opponenten.

24.7.2012

149.

Generaal Issam (
Hallaq (
)

Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel
over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.

24.7.2012

150.

Ezzedine (
)
Ismael (
) (ook
bekend als Ismail)

Geboren: medio jaren veertig
(waarschijnlijk 1947);
Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh.

Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtin
gendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin
van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheids
adviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur
van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij
het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het re
gime.

24.7.2012

151.

Samir (
) (ook
bekend als Sameer)
Joumaa (
) (of
Jumaa, Jum'a, Joum'a)
(ook bekend als Abou
Sami)

Geboren: rond 1962

Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad
Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadvi
seurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt
van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als ge
trouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir
Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid
jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (
) (ook
bekend als Kadri) Jamil
(
) (ook bekend
als Jameel)

Viceminister-president voor Economische Zaken, minister
van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is
als viceminister mede verantwoordelijk voor de geweldda
dige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

153.

Waleed (
) (ook
bekend als Walid) Al
Mo'allem (
) (ook
bekend als Al Moallem,
Muallem)

Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en
Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

154.

Generaal-Majoor Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (ook
bekend als Al-Furayj)

Minister van Defensie en militair commandant. Is als vice
minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige re
pressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

Geboren: rond 1960

)
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155.

Dr. Mohammad (
)
(ook bekend als
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) AbdulSattar (
)
(ook bekend als Abd alSattar) Al Sayed
(
) (of ook als Al
Sayyed)

Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

156.

Ir. Hala ( )
) (ook
Mohammad (
bekend als Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al Nasser
(
)

Minister van Toerisme. Is als viceminister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

16.10.2012

157.

Ir. Bassam (
Hanna ( )

)

Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

16.10.2012

158.

Ir. Subhi (
)
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
)
(ook bekend als AlAbdullah)

Minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als
viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige
repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (
)
(ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammed) Yahiya
(
) (ook bekend
als Yehya, Yahya, Yihya,
Yihia, Yahia) Moalla
( ) (ook bekend als
Mu'la, Ma'la, Muala,
Maala, Mala)

Minister van Hoger Onderwijs. Is als viceminister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(ook bekend als Al
Wazz)

Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (
)
(ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammed,
Mohammad) Zafer
(
) (ook bekend
als Dhafer) Mohabak
(
) (ook bekend
als Mohabbak,
Muhabak, Muhabbak)

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als vice
minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige re
pressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (
)
Ibraheem (
)
(ook bekend als
Ibrahim) Sa'iid
(
) (ook bekend
als Said, Sa'eed, Saeed)

Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als vice
minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige re
pressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

)

)
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164.

Ir. Yasser (
) (ook
bekend als Yaser) Al
Siba'ii (
) (of
Al-Sibai, Al-Siba'i, Al
Sibaei)

Minister van Openbare Werken. Is als viceminister mede
verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de bur
gerbevolking door het regime.

16.10.2012

165.

Ir. Sa'iid (
) (ook
bekend als Sa'id, Sa'eed,
Saeed) Ma'thi (
)
(ook bekend als Mu'zi,
Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi,
Maazi) Hneidi (
)

Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Is als viceminis
ter mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie
van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (
)
(ook bekend als
Lubanah) Mushaweh
(
) (ook bekend
als Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Geboren: 1955;
Geboorteplaats: Damascus

Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (
)
(ook bekend als Jasem)
Mohammad (
) (of
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Zakaria
(
)

Geboren: 1968

Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als vice
minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige re
pressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

168.

Omran (
) Ahed
( ) Al Zu'bi (
)
(ook bekend als Al
Zoubi, Al Zo'bi, Al
Zou'bi)

Geboren op 27 september 1959;
Geboorteplaats: Damascus

Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan
Abdo (
bekend als
Sikhny (
bekend als
Al-Sekhny,

Minister van Industrie. Is als viceminister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

16.10.2012

170.

Najm (
) (ook
bekend als Nejm)
Hamad ( ) Al Ahmad
(
) (ook bekend als
Al-Ahmed)

Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoorde
lijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking
door het regime.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef
(
)

Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (
) Heidar
(
) (ook bekend
als Haidar, Heydar,
Haydar)

Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister
mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van
de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (
)
(ook bekend als Nazira,
Nadheera, Nadhira)
Farah (
) Sarkees
(
) (ook Sarkis)

Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

(
)
) (ook
Abdou) Al
) (ook
Al-Sikhni,
Al-Sekhni)
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor
de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het
regime.

16.10.2012

175.

Najm-eddin
(
) (ook
bekend als Nejm-eddin,
Nejm-eddeen, Najmeddeen, Nejm-addin,
Nejm-addeen, Najmaddeen, Najm-addin)
Khreit (
) (ook
bekend als Khrait)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor
de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het
regime.

16.10.2012

176.

Abdullah (
)
(ook bekend als
Abdallah) Khaleel
(
) (ook Khalil)
Hussein (
) (ook
Hussain)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor
de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het
regime.

16.10.2012

177.

Jamal (
) Sha'ban
(
) (ook bekend
als Shaaban) Shaheen
(
)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor
de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het
regime.

16.10.2012

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
) (ook
bekend als Suleiman
Maarouf, Sulayman
Ma'ruf, Sleiman
Maarouf; Sulaiman
Maarouf)

Paspoort: in het bezit van een Brits
paspoort

Zakenman die dicht bij de familie van president Al-Assad
staat. Bezit aandelen in de op de lijst geplaatste tv-zender
Addounia TV. Onderhoudt nauwe contacten met Muham
mad Nasif Khayrbik, die op de lijst is geplaatst. Steunt het
Syrische regime.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Gehuwd met Rami Makhlouf,
dochter van Waleed (alias Walid)
Othman;
Geboortedatum: 31 januari 1977;
Geboorteplaats: gouvernement La
takia;
ID nr.: 06090034007

Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen
met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar AlAssad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en
die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met
het Syrische regime en profiteert ervan.

16.10.2012

Identificatiegegevens

Motivering

) Othman

B. Entiteiten
Naam

1.

Bena Properties

2.

Al Mashreq Investment
Fund (AMIF) (ook
bekend als Sunduq Al
Mashrek Al Istithmari)

3.

Hamcho International
(alias Hamsho
International Group)

Datum van
opneming op de
lijst

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het re
gime.

23.6.2011

P.O. Box 108,
Damascus;
Tel.: 963 112110059 /
963 112110043
Fax: 963 933333149

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het re
gime.

23.6.2011

Baghdad Street,
P.O. Box 8254,
Damascus;
Tel.: 963 112316675
Fax: 963 112318875;
Website: www.hamshointl.com
E-mail: info@hamshointl.com en
hamshogroup@yahoo.com

Onder zeggenschap van Mohammed Hamcho of Hamsho;
financiert het regime.

23.6.2011

23.4.2013
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4.

Military Housing
Establishment (ook
bekend als MILIHOUSE)

Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van
Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financiert het
regime.

23.6.2011

5.

Directoraat politieke
veiligheid

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

23.8.2011

6.

Directoraat algemene
inlichtingen

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

23.8.2011

7.

Directoraat militaire
inlichtingen

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

23.8.2011

8.

Inlichtingendienst
luchtmacht

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

23.8.2011

9.

Quds-divisie van de
Revolutionaire Garde
(IRGC) (ook Qodsdivisie)

Teheran, Iran

De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de
Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qodsdivisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische
regime te helpen de protesten in het land de kop in te
drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdien
sten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning ver
strekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiaal van de Cham Holding (Seha
nya Dara'a Highway, P.O. Box
9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

11.

Cham Investment
Group

Filiaal van de Cham Holding (Seha
nya Dara'a Highway, P.O. Box
9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh
sqr. Damascus
P.O. Box: 2337
Damascus Syrian Arab Republic;
Tel: (+963) 11 2456777 en
2218602;
Fax: (+963) 11 2237938 en
2211186;
E-mailadres van de bank:
Publicrelations@reb.sy
Website: www.reb.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

2.9.2011

13.

Addounia TV (ook
bekend als Dounia TV)

Tel: +963-11-5667274;
+963-11-5667271;
Fax: +963-11-5667272;
Website: http://www.addounia.tv

Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbe
volking van Syrië.

23.9.2011
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14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa
Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif
Dimashq - Syria
P.O. Box 9525;
Tel +963 (11) 9962; +963 (11)
668 14000; +963 (11) 673 1044;
Fax +963 (11) 673 1274;
E-mail: info@chamholding.sy
Website: www.chamholding.sy

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding
van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel
Middle East Company)

Adres: Dair Ali Jordan Highway,
P.O. Box 13052,
Damascus - Syria
Tel. +963-11-2212345;
Fax +963-11-44694450
E-mail: sales@eltelme.com
Website: www.eltelme.com

Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten,
alsook andere uitrusting voor het Syrische leger.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions
Co.

Adres: Dara'a Highway,
Damascus, Syria;
Tel: +963-11-6858111;
Mobiele telefoon:
+963-933-240231

Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere ge
bouwen ten behoeve van het leger.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias
SOROH Al Cham
Company)

Adres: Adra Free Zone Area
Damascus - Syria;
Tel: +963-11-5327266;
Mobiele telefoon:
+963-933-526812;
+963-932-878282;
Fax +963-11-5316396
E-mail: sorohco@gmail.com
Website:
http://sites.google.com/
site/sorohco

Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten
waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten
worden vervaardigd. Rami Makhlouf is voor 100% eigenaar
van het bedrijf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th
Floor,
BP 2900;
Tel: +963 11 61 26 270;
Fax: +963 11 23 73 97 19;
E-mail: info@syriatel.com.sy;
Website: http://syriatel.sy/

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron
van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het
bedrijf 50% van zijn winst aan de regering.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor Baramkeh - Damascus;
Tel: +963-11-2260805;
Fax: +963-11-2260806
E-mail: mail@champress.com
Website: www.champress.net

Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes
en oproept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus Duty Free Zone;
Tel: 00963 11 2137400;
Fax: 00963 11 2139928

Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en op
roept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de
recherches syrien
(CERS) (ook bekend als
Centre d'Etude et de
Recherche Scientifique
(CERS); ook Scientific
Studies and Research
Center (SSRC); of
Centre de Recherche de
Kaboun

Barzeh Street,
P.O. Box 4470,
Damascus

Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van
apparatuur die rechtstreeks wordt gebruikt voor het toezicht
op en de repressie van demonstranten.

1.12.2011
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22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street
Bldg. 9,
P.O. Box 7155,
Damascus;
Tel: 963112725499;
Fax: 963112725399

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,
P.O. Box 6394,
Damascus;
Tel./fax: 63114471080

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical
Construction Factory
(MCF)

P.O. Box 35202,
Industrial Zone,
Al-Qadam Road,
Damascus

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

25.

Syronics - Syrian Arab
Co. for Electronic
Industries

Kaboon Street,
P.O. Box 5966,
Damascus;
Tel.: +963-11-5111352;
Fax +963-11-5110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh Organization for
Engineering Industries

P.O. Box 5966,
Abou Bakr Al-Seddeq
St., Damascus
en P. O. Box 2849
Al-Moutanabi Street,
Damascus
en P.O. BOX 21120
Baramkeh,
Damascus
Tel: 963112121816;
963112121834; 963112214650;
963112212743; 963115110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil
Company (Sytrol)

Prime Minister Building,
17 Street Nissan,
Damascus, Syria

Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uit
voer uit Syrië. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum
Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil
Company,
P.O. Box 60694,
Damascus, Syria,
P.O. Box 60694;
Tel: 963113141635;
Fax: 963113141634;
E-mail: info@gpc-sy.com

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron
van het regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum
Company

Dummar - New Sham -Western
Dummar 1st. Island - Property
2299 - AFPC Building
P.O. Box 7660
Damascus, Syria;
Tel: 00963-11- (6183333);
00963-11- (31913333);
Fax: 00963-11- (6184444);
00963-11- (31914444);
afpc@afpc.net.sy

Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron
van het regime.

1.12.2011
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30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th
Floor, Maysaloun Street,
P.O. Box 7572
Damascus, Syria;
Tel: +963 11-222-8200;
+963 11-222-7910;
Fax: +963 11-222-8412

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th
Floor, Maysaloun Street,
Damascus, Syria;
Tel: +963 11-222-7604;
+963 11-221-8376;
Fax: +963 11-221-0124

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat
St.
P.O. Box: 5467;
Fax: 224 4909; 245 3471;
Tel: 222 8403;
E-mail: s.bank@scs-net.org, postgm@net.sy

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

33.

Agricultural
Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Buil
ding, Damascus Tajhez,
P.O. Box 4325,
Damascus, Syria;
Tel: +963 11-221-3462;
+963 11-222-1393;
Fax: +963 11-224-1261;
Website: www.agrobank.org

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese
Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank
Building, 6th Floor, Makdessi
Street, Hamra,
P.O. Box 11-8701,
Beirut, Lebanon;
Tel: +961 1-741666;
Fax: +961 1-738228;
+961 1-753215;
+961 1-736629;
Website: www.slcb.com.lb

Filiaal van de al op de lijst geplaatste Commercial Bank of
Syria. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum
Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and
6th Floor Zillat Street Mazza Area
P.O. Box 9120
Damascus, Syria;
Tel: +963 11-662-1175;
+963 11-662-1400;
Fax: +963 11-662-1848

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum
Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia
Dar Es Saada 16,
P.O. Box 9120,
Damascus, Syria;
Tel: +963 116691100

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum
Company

Building No. 653 - 1st Floor, Daraa
Highway,
P.O. Box 81,
Damascus, Syria

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012
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38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat
Square
Postal address: Altjreda al Maghre
beh square,
Damascus, Syrian Arab Republic,
P.O. Box: 2254

Financieringsbron van het regime.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum
company

Addres: Dummar Province, Expan
sion Square, Island 19-Building 32
P.O. Box: 2849 of 3378;
Tel: 00963-11-3137935 of
3137913;
Fax: 00963-11-3137979 of
3137977;
E-mail: spccom2@scs-net.org of
spccom1@scs-net.org;
Websites: www.spc.com.sy www.
spc-sy.com

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron
van het regime.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company
(The Syrian Company
for the Storage and
Distribution of
Petroleum Products)

Hoofdzetel: Damascus - Al Adawi Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron
st., Petroleum building;
van het regime.
Fax: 00963-11/4445796;
Tel:
00963-11/44451348
–
4451349;
E-mail: mahrukat@net.sy;
Website: http://www.mahrukat.gov.
sy/indexeng.php

23.3.2012

41.

General Organisation of
Tobacco

Salhieh Street 616,
Damascus, Syria

Financieringsbron van het regime. De "General Organisation
of Tobacco" is volledig eigendom van de Syrische overheid.
De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de ver
koop van vergunningen voor het in de handel brengen van
buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van
buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de
Syrische overheid.

15.5.2012

42.

Ministerie van Defensie

Adres: Umayyad
Square, Damascus;
Telefoon: +963-11-7770700

Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

26.6.2012

43.

Ministerie van
Binnenlandse Zaken

Adres: Merjeh Square,
Damascus.:
Telefoon: +963-11-2219400;
+963-11-2219401;
+963-11-2220220;
+963-11-2210404

Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

26.6.2012

44.

Syrisch Bureau van
nationale veiligheid

Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische
Baath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking.
Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem ge
weld te gebruiken tegen demonstranten.

26.6.2012

45.

Syria International
Islamic Bank (SIIB) (ook
bekend als: Syrian
International Islamic
Bank; ook bekend als
SIIB)

De SIIB is opgetreden als dekmantel voor de Commercial
Bank of Syria, waardoor laatstgenoemde bank de haar door
de EU opgelegde sancties kon omzeilen. In 2011 en 2012
heeft de SIIB heimelijk financiering ten belope van bijna 150
miljoen dollar gefaciliteerd namens de Commercial Bank of
Syria. Financiële regelingen die ogenschijnlijk door de SIIB
werden getroffen, werden eigenlijk door de Commercial
Bank of Syria getroffen. Naast de samenwerking met de
Commercial Bank of Syria om sancties te omzeilen, heeft
de SIIB in 2012 bovendien verscheidene betalingen voor
aanzienlijke bedragen gefaciliteerd voor rekening van de Sy
rian Lebanese Commercial Bank, een andere bank die reeds
door de EU in de lijst is opgenomen. Op deze manier heeft
de SIIB bijgedragen tot de financiering van het Syrische
regime.

26.6.2012

Adres: Syria International Islamic
Bank Building, Main Highway
Road, Al Mazzeh Area,
P.O. Box 35494,
Damascus, Syria
Andere vestiging: P.O. Box 35494,
Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the
Consulate of Saudi Arabia,
Damascus, Syria
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46.

General Organisation of
Radio and TV (ook
bekend als Syrian
Directorate General of
Radio & Television Est;
ook bekend als: General
Radio and Television
Corporation; ook
bekend als Radio and
Television Corporation;
ook bekend als: GORT)

Adres: Al Oumaween Square,
P.O. Box 250,
Damascus, Syria;
Tel. (963 11) 223 4930

Door de overheid beheerd agentschap dat onder het minis
terie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voor
lichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Ver
antwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van
de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een sa
tellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid.
GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking
in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor
het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil
Transport (ook bekend
als: Syrian Crude Oil
Transportation
Company; ook bekend
als: "SCOT"; ook
bekend als:
"SCOTRACO")

Banias Industrial Area, Latakia En
trance Way,
P.O. Box 13,
Banias, Syria;
Website www.scot-syria.com;
E-mail: scot50@scn-net.org

Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid.
Financieringsbron van het regime.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Datum van oprichting: 4 juli 2000;
Oprichtingsnummer:
394678;
Directeur: Rami Makhlouf;
Geregistreerd
vertegenwoordiger:
Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf,
die op de EU-lijst is geplaatst van personen voor wie beper
kende maatregelen gelden, wegens het verlenen van financi
ële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt
Drex Technologies om zijn internationale financiële deel
nemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meer
derheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de
lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het
Syrische regime verleent.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing
Organisation

Adres: Bab Al-Faraj
P.O. Box 729,
Aleppo;
Tel.: +96321 2239495/6/7/8;
Cmo-aleppo@mail.sy,
www.cmo.
gov.sy

Overheidsbedrijf Financieringsbron van het regime.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines
(ook bekend als SAA,
ook bekend als Syrian
Air)

Al-Mohafazeh Square,
P.O. Box 417,
Damascus, Syria;
Tel: +963112240774

Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime.
Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

24.7.2012

51.

Drex Technologies
Holding S.A.

In Luxemburg geregistreerd onder
nr. B77616, voorheen op het
hierna volgende adres gevestigd:
17, rue Beaumont
L-1219 Luxemburg

Rami Makhlouf is de uiteindelijk rechthebbende van Drex
Technologies Holding S.A. Hij is door de EU op de lijst
geplaatst omdat hij financiële steun aan het Syrische regime
verleent.

17.8.2012

52.

Megatrade

Adres: Aleppo Street,
P.O. Box 5966,
Damascus, Syria;
Fax: 963114471081

Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research
Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond
van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel
in producten voor tweeërlei gebruik.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Adres: Rukn Addin, Saladin Street,
Building 5,
P.O. Box 7006,
Damascus, Syria

Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research
Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond
van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel
in producten voor tweeërlei gebruik.

16.10.2012”
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 364/2013 VAN DE RAAD
van 22 april 2013
houdende uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende
beperkende maatregelen in verband met de situatie in Li
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011 moet dien
overeenkomstig worden aangepast,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart
2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de
situatie in Libië (1), en met name artikel 16, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 2 maart 2011 Verordening (EU) nr.
204/2011 vastgesteld.

(2)

De Raad is van oordeel dat er in het geval van één
persoon niet langer redenen zijn om de vermelding be
treffende deze persoon te handhaven op de lijst van bij
lage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011 wordt gewijzigd
zoals aangegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.

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 Luxemburg, 22 april 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.
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BIJLAGE
De vermelding betreffende de onderstaande persoon wordt geschrapt van de lijst in bijlage III bij Verordening (EU) nr.
204/2011:
ASHKAL, Al-Barrani

23.4.2013
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 365/2013 VAN DE COMMISSIE
van 22 april 2013
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de
goedkeuring van de werkzame stof glufosinaat
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(5)

De Commissie heeft EFSA geraadpleegd, die haar advies
over de risicobeoordeling voor glufosinaat op 8 maart
2012 heeft gepresenteerd (5). Het ontwerpbeoordelings
verslag, het aanvullend verslag en het advies van EFSA
werden door de lidstaten en de Commissie in het kader
van het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid onderzocht en op 15 maart 2013 afge
rond in de vorm van het evaluatieverslag van de Com
missie voor glufosinaat.

(6)

In het licht van de aanvullende informatie die de kennis
gever heeft ingediend, heeft de Commissie geoordeeld dat
de verdere vereiste bevestigende informatie niet werd in
gediend en dat een hoog risico voor zoogdieren en niet
tot de doelsoorten behorende geleedpotigen niet kon
worden uitgesloten, tenzij extra beperkingen worden in
gesteld.

(7)

De Commissie heeft de kennisgever verzocht zijn opmer
kingen over het evaluatieverslag voor glufosinaat in te
dienen.

(8)

Er wordt bevestigd dat de werkzame stof glufosinaat
geacht moet worden krachtens Verordening (EG) nr.
1107/2009 te zijn goedgekeurd. Om de blootstelling
van zoogdieren en niet tot de doelsoorten behorende
geleedpotigen tot een minimum te beperken, is het even
wel passend het gebruik van deze actieve stof verder te
beperken en in specifieke risicobeperkende maatregelen
te voorzien voor de bescherming van deze soorten.

(9)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet derhalve
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De lidstaten moet voldoende tijd worden gegund om de
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die glufosi
naat bevatten in te trekken.

(11)

Als de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 een respijtperiode toekennen
voor gewasbeschermingsmiddelen die glufosinaat bevat
ten, moet deze periode uiterlijk één jaar na intrekking
van de toelatingen verstrijken.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG (1) van de
Raad, en met name artikel 21, lid 3, tweede alternatief, en
artikel 78, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Bij Richtlijn 2007/25/EG van de Commissie (2) is glufo
sinaat als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbescher
mingsmiddelen (3), vergezeld van de voorwaarde dat de
betrokken lidstaten ervoor zorgen dat de kennisgever op
wiens verzoek glufosinaat in deze bijlage is opgenomen,
nadere bevestigende informatie indient over de risico’s
voor zoogdieren en niet tot de doelsoorten behorende
geleedpotigen in appelboomgaarden.

(1)

De in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen
werkzame stoffen worden geacht te zijn goedgekeurd
krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 en staan ver
meld in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011
tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van
het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van
goedgekeurde werkzame stoffen betreft (4).

(2)

De kennisgever heeft aanvullende informatie in de vorm
van studies ingediend om de risicobeoordeling voor
zoogdieren en niet tot de doelsoorten behorende geleed
potigen in appelboomgaarden aan de als rapporteur op
tredende lidstaat Zweden binnen de daarvoor voorziene
termijn te bevestigen.

(3)

Zweden heeft de door de kennisgever ingediende aanvul
lende informatie beoordeeld. Op 9 maart 2010 heeft
Zweden zijn beoordeling, in de vorm van een addendum
bij het ontwerpbeoordelingsverslag, aan de andere lidsta
ten, de Commissie en de Europese Autoriteit voor voed
selveiligheid, hierna „EFSA”, overgelegd.

(4)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

309
106
230
153

van
van
van
van

24.11.2009, blz. 1.
24.4.2007, blz. 34.
19.8.1991, blz. 1.
11.6.2011, blz. 1.

(5) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Conclusion on the peer
review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submit
ted for the active substance glufosinate. EFSA Journal 2012;
10(3):2609. (14 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2012.2609. Online be
schikbaar op: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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Artikel 3

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Respijtperiode

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Een door de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 toegekende respijtperiode moet zo
kort mogelijk zijn en uiterlijk twaalf maanden na de intrekking
van de betreffende vergunning aflopen.

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt
gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Overgangsmaatregelen
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten de
lidstaten indien nodig de bestaande toelatingen voor gewasbe
schermingsmiddelen die glufosinaat als werkzame stof bevatten,
uiterlijk op 13 november 2013 wijzigen of intrekken.

Artikel 4
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 april 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
De kolom „Specifieke bepalingen” van rij 151, glufosinaat, van deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 wordt vervangen door:
„DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide voor strook- of plaatsgewijze bespuiting in een dosering
van maximaal 750 g actieve stof/ha (behandelde oppervlakte) per toepassing en maximaal twee toepassingen per jaar.
DEEL B
Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen die glufosinaat bevatten, met name
wat de blootstelling van de toediener en de consument betreft, moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan
de criteria in artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en ervoor zorgen dat de vereiste informatie en
gegevens worden verstrekt voordat de toelating wordt verleend.
Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen
wordt rekening gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over glufosinaat, dat op 24 november 2006
door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd, en met name met de
aanhangsels I en II. Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:
a) de veiligheid van de toedieners, werknemers en omstanders; de toelatingsvoorwaarden moeten zo nodig bescher
mingsmaatregelen omvatten;
b) de mogelijke verontreiniging van het grondwater, wanneer de werkzame stof wordt gebruikt in qua bodem
gesteldheid en/of klimatologische omstandigheden kwetsbare gebieden;
c) de bescherming van zoogdieren, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en niet tot de doelgroepen
behorende planten.
De toelatingsvoorwaarden moeten het gebruik van driftbeperkende sproeiers en sproeischermen omvatten en voor
zien in de respectieve etikettering van gewasbeschermingsmiddelen. Deze voorwaarden moeten, indien nodig, verdere
risicobeperkende maatregelen omvatten.”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 366/2013 VAN DE COMMISSIE
van 22 april 2013
tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus firmus I-1582 overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.
540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

slag is op 15 maart 2013 afgerond in de vorm van het
evaluatieverslag van de Commissie voor Bacillus firmus
I-1582.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(5)

Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat mag
worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die
Bacillus firmus I-1582 bevatten, in het algemeen zullen
voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b), en
artikel 5, lid 3, van Richtlijn 91/414/EEG gestelde eisen,
met name voor de toepassingen waarvoor zij zijn onder
zocht en die zijn opgenomen in het evaluatieverslag van
de Commissie. Daarom moet Bacillus firmus I-1582 wor
den goedgekeurd.

(6)

Er moet een redelijke termijn worden vastgesteld voordat
goedkeuring wordt verleend, zodat de lidstaten en de
belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op
de nieuwe eisen die uit de goedkeuring voortvloeien.

(7)

Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 als gevolg van de goedkeuring
en rekening houdend met de specifieke situatie die is
ontstaan door de overgang van Richtlijn 91/414/EEG
naar Verordening (EG) nr. 1107/2009 is het volgende
echter van toepassing. De lidstaten moet een periode
van zes maanden na de goedkeuring worden toegestaan
om de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die
Bacillus firmus I-1582 bevatten, opnieuw te onderzoeken.
De lidstaten moeten naargelang het geval de toelatingen
wijzigen, vervangen of intrekken. In afwijking van die
termijn moet een langere termijn worden vastgesteld
voor de indiening en evaluatie van de bijwerking van
het volledige dossier conform bijlage III, als vastgesteld
in Richtlijn 91/414/EEG, voor elk gewasbeschermings
middel en elke beoogde toepassing overeenkomstig de
uniforme beginselen.

(8)

Uit de ervaring met 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 (5) 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 nog meer problemen te
voorkomen, moeten de verplichtingen van de lidstaten
worden verduidelijkt, en met name de plicht om te ve
rifiëren 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 ten op
zichte van de tot nu toe goedgekeurde richtlijnen tot

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 13, lid 2, en artikel 78, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 80, lid 1, onder a), van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 is Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad (2), wat de procedure en de goedkeuringsvoorwaar
den betreft, van toepassing op werkzame stoffen waar
voor vóór 14 juni 2011 een besluit is genomen over
eenkomstig artikel 6, lid 3, van die richtlijn. Voor Bacillus
firmus I-1582 is bij Besluit 2011/123/EU van de Com
missie (3) aan de voorwaarden van artikel 80, lid 1, onder
a), van Verordening (EG) nr. 1107/2009 voldaan.

(2)

Frankrijk heeft overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richt
lijn 91/414/EEG op 4 augustus 2010 van Bayer CropS
cience AG een aanvraag ontvangen tot opneming van de
werkzame stof Bacillus firmus I-1582 in bijlage I bij die
richtlijn. Bij Besluit 2011/123/EU is bevestigd dat het
dossier „volledig” is, dat wil zeggen dat het in beginsel
geacht wordt aan de voorschriften inzake gegevens en
informatie van de bijlagen II en III bij Richtlijn
91/414/EEG te voldoen.

(3)

Voor die werkzame stof zijn de uitwerking op de ge
zondheid van mens en dier en het milieueffect overeen
komstig artikel 6, leden 2 en 4, van Richtlijn
91/414/EEG beoordeeld voor de door de aanvrager voor
gestelde toepassingen. De aangewezen lidstaat-rapporteur
heeft op 12 juli 2011 een ontwerpbeoordelingsverslag
ingediend.

(4)

Het ontwerpbeoordelingsverslag is door de lidstaten en
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) on
derzocht. De EFSA heeft haar conclusie over het onder
zoek van de risicobeoordeling van de werkzame stof
Bacillus firmus I-1582 als bestrijdingsmiddel (4) op 20 au
gustus 2012 aan de Commissie voorgelegd. Het ontwerp
beoordelingsverslag 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 dier
gezondheid onderzocht en het ontwerpbeoordelingsver

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

PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
PB L 49 van 24.2.2011, blz. 40.
EFSA Journal 2012; 10(9):2868. Online beschikbaar op: www.efsa.
europa.eu

(5) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
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wijziging van bijlage I bij die richtlijn of de verordenin
gen tot goedkeuring van werkzame stoffen geen nieuwe
verplichtingen op.
(9)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 moet de bijlage bij Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei
2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr.
1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad
wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen be
treft (1) dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Goedkeuring van de werkzame stof
De in bijlage I gespecificeerde werkzame stof Bacillus firmus I1582 wordt goedgekeurd onder de in die bijlage vastgestelde
voorwaarden.
Artikel 2
Herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen
1.
De lidstaten moeten overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1107/2009, zo nodig, bestaande toelatingen voor gewasbe
schermingsmiddelen die Bacillus firmus I-1582 als werkzame
stof bevatten, uiterlijk op 31 maart 2014 wijzigen of intrekken.
Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name of aan de voor
waarden van bijlage I bij deze verordening is voldaan, met uit
zondering van de voorwaarden in de kolom betreffende de
specifieke bepalingen van die bijlage, en of de houder van de
toelating in het bezit is van of toegang heeft tot een dossier dat
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13, leden 1 tot en
met 4, van Richtlijn 91/414/EEG en artikel 62 van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 aan de eisen van bijlage II bij die richtlijn
voldoet.

L 111/31

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 de kolom over de specifieke bepalingen van bij
lage I bij deze verordening, overeenkomstig de uniforme begin
selen, als bedoeld in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009, een nieuwe beoordeling uit voor elk toegelaten
gewasbeschermingsmiddel dat Bacillus firmus I-1582 bevat als
enige werkzame stof of als een van een aantal werkzame stoffen
die alle uiterlijk op 30 september 2013 in de bijlage bij Uitvoe
ringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen. Aan de
hand van die beoordeling bepalen zij of het gewasbeschermings
middel voldoet aan de voorwaarden van artikel 29, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1107/2009.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
a) als Bacillus firmus I-1582 de enige werkzame stof in het
gewasbeschermingsmiddel is, de toelating indien nodig uiter
lijk op 31 maart 2015 wordt gewijzigd of ingetrokken, of
b) als het gewasbeschermingsmiddel naast Bacillus firmus I-1582
nog één of meer andere werkzame stoffen bevat, de toelating
indien nodig uiterlijk op 31 maart 2015 of, als dat later is,
op de datum die voor een dergelijke wijziging of intrekking
is vastgesteld in de rechtshandelingen waarbij die stoffen aan
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn toegevoegd of zijn
goedgekeurd, wordt gewijzigd of ingetrokken.
Artikel 3
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt
gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 4
Inwerkingtreding en toepassingsdatum
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van haar bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 april 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1.
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BIJLAGE I

Benaming, identificatienummers

Bacillus firmus I-1582

Geldigheidsduur

Minimale concentratie:
7,1 × 1010 CFU/g

1 oktober 2013

30 september 2023

Specifieke bepalingen

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over Bacillus firmus I-1582, met
name met de aanhangsels I en II, dat op 15 maart 2013 door het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

NL

Collectienummer: CNCMI-1582

Niet van toe
passing

Datum van
goedkeuring

Zuiverheid (1)

IUPAC-benaming

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aandacht beste
den aan de bescherming van de toedieners en werknemers, gelet op het feit dat
Bacillus firmus I-1582 als een potentieel sensibiliserende stof moet worden
beschouwd.
De gebruiksvoorwaarden moeten indien nodig risicobeperkende maatregelen
omvatten.

BIJLAGE II
In deel B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Nummer

„36

Benaming, identificatienum
mers

Bacillus firmus I-1582
Collectienummer:
CNCMI-1582

IUPAC-benaming

Niet van toepassing

Zuiverheid (*)

Minimale concentratie:
7,1 × 1010 CFU/g

Datum van
goedkeuring

Geldigheidsduur

1 oktober
2013

30 september
2023

Specifieke bepalingen

Publicatieblad van de Europese Unie

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met
de conclusies van het evaluatieverslag over Bacillus firmus I-1582, met name met
de aanhangsels I en II, dat op 15 maart 2013 door het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden
aan de bescherming van de toedieners en werknemers, gelet op het feit dat Bacillus
firmus I-1582 als een potentieel sensibiliserende stof moet worden beschouwd.
De gebruiksvoorwaarden moeten indien nodig risicobeperkende maatregelen om
vatten.”

(*) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 367/2013 VAN DE COMMISSIE
van 22 april 2013
tot goedkeuring van de werkzame stof Spodoptera littoralis kernpolyedervirus overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

EFSA zijn door de lidstaten en de Commissie in het kader
van het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid onderzocht en het ontwerpbeoordelings
verslag is op 15 maart 2013 afgerond in de vorm van
het evaluatieverslag van de Commissie voor Spodoptera
littoralis kernpolyedervirus.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 13, lid 2, en artikel 78, lid 2,

(5)

Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat mag
worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die
Spodoptera littoralis kernpolyedervirus bevatten, in het alge
meen zullen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a)
en b), en artikel 5, lid 3, van Richtlijn 91/414/EEG ge
stelde eisen, met name voor de toepassingen waarvoor zij
zijn onderzocht en die zijn opgenomen in het evaluatie
verslag van de Commissie. Daarom moet Spodoptera lit
toralis kernpolyedervirus worden goedgekeurd.

(6)

Er moet een redelijke termijn worden vastgesteld voordat
goedkeuring wordt verleend, zodat de lidstaten en de
belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op
de nieuwe eisen die uit de goedkeuring voortvloeien.

(7)

Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 als gevolg van de goedkeuring
en rekening houdend met de specifieke situatie die is
ontstaan door de overgang van Richtlijn 91/414/EEG
naar Verordening (EG) nr. 1107/2009 is het volgende
echter van toepassing. De lidstaten moet een periode
van zes maanden na de goedkeuring worden toegestaan
om de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die
Spodoptera littoralis kernpolyedervirus bevatten, opnieuw te
onderzoeken. De lidstaten moeten naargelang het geval
de toelatingen wijzigen, vervangen of intrekken. In afwij
king van die termijn moet een langere termijn worden
vastgesteld voor de indiening en evaluatie van de bijwer
king van het volledige dossier conform bijlage III, als
vastgesteld in Richtlijn 91/414/EEG, voor elk gewasbe
schermingsmiddel en elke beoogde toepassing overeen
komstig de uniforme beginselen.

(8)

Uit de ervaring met 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 (5) 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 nog meer problemen te
voorkomen, moeten de verplichtingen van de lidstaten

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 80, lid 1, onder a), van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 is Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad (2), wat de procedure en de goedkeuringsvoorwaar
den betreft, van toepassing op werkzame stoffen waar
voor voor 14 juni 2011 een besluit is genomen over
eenkomstig artikel 6, lid 3, van die richtlijn. Voor Spod
optera littoralis kernpolyedervirus is bij Beschikking
2007/669/EG van de Commissie (3) aan de voorwaarden
van artikel 80, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr.
1107/2009 voldaan.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG heeft Estland op 2 januari 2007 van Ander
matt Biocontrol GmbH een aanvraag ontvangen voor de
opname van de werkzame stof Spodoptera littoralis kern
polyedervirus in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Bij Be
schikking 2007/669/EG is bevestigd dat het dossier „vol
ledig” is, dat wil zeggen dat het in beginsel geacht wordt
aan de voorschriften inzake gegevens en informatie van
de bijlagen II en III bij Richtlijn 91/414/EEG te voldoen.

(3)

Voor die werkzame stof zijn de uitwerking op de gezond
heid van mens en dier en het milieueffect overeenkomstig
artikel 6, leden 2 en 4, van Richtlijn 91/414/EEG beoor
deeld voor de door de aanvrager voorgestelde toepassin
gen. De aangewezen lidstaat-rapporteur heeft op 26 maart
2009 een ontwerpbeoordelingsverslag ingediend.

(4)

Het ontwerpbeoordelingsverslag is door de lidstaten en
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) on
derzocht. De EFSA heeft haar conclusie over het onder
zoek van de risicobeoordeling van de werkzame stof
Spodoptera littoralis kernpolyedervirus (4) als bestrijdingsmid
del op 10 augustus 2012 aan de Commissie voorgelegd.
Het ontwerpbeoordelingsverslag en de conclusie van de

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

PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
PB L 274 van 18.10.2007, blz. 15.
EFSA Journal 2012; 10(9):2864. Online beschikbaar op: www.efsa.
europa.eu

(5) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
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worden verduidelijkt, en met name de plicht om te ve
rifiëren 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 ten op
zichte van de tot nu toe goedgekeurde richtlijnen tot
wijziging van bijlage I bij die richtlijn of de verordenin
gen tot goedkeuring van werkzame stoffen geen nieuwe
verplichtingen op.
(9)

(10)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 moet de bijlage bij Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei
2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr.
1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad
wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen be
treft (1) dienovereenkomstig worden gewijzigd.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

23.4.2013

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 de kolom over de specifieke bepalingen van bij
lage I bij deze verordening, overeenkomstig de uniforme begin
selen, als bedoeld in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009, een nieuwe beoordeling uit voor elk toegelaten
gewasbeschermingsmiddel dat Spodoptera littoralis kernpolyedervi
rus bevat als enige werkzame stof of als een van een aantal
werkzame stoffen die alle uiterlijk op 31 mei 2013 in de bijlage
bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen.
Aan de hand van die beoordeling bepalen zij of het gewasbe
schermingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van artikel 29,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
a) als Spodoptera littoralis kernpolyedervirus de enige werkzame
stof in het gewasbeschermingsmiddel is, de toelating indien
nodig uiterlijk op 30 november 2014 wordt gewijzigd of
ingetrokken; of

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Goedkeuring van de werkzame stof
De in bijlage I gespecificeerde werkzame stof Spodoptera littoralis
kernpolyedervirus wordt goedgekeurd onder de in die bijlage vast
gestelde voorwaarden.
Artikel 2

b) als het gewasbeschermingsmiddel naast Spodoptera littoralis
kernpolyedervirus nog één of meer andere werkzame stoffen
bevat, de toelating indien nodig uiterlijk op 30 november
2014 of, als dat later is, op de datum die voor een dergelijke
wijziging of intrekking is vastgesteld in de rechtshandelingen
waarbij die stoffen aan bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn
toegevoegd of zijn goedgekeurd, wordt gewijzigd of in
getrokken.

Herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen
1.
De lidstaten moeten overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1107/2009 indien nodig bestaande toelatingen voor gewasbe
schermingsmiddelen die Spodoptera littoralis kernpolyedervirus als
werkzame stof bevatten, uiterlijk op 30 november 2013 wijzi
gen of intrekken.
Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name of aan de voor
waarden van bijlage I bij deze verordening is voldaan, met uit
zondering van de voorwaarden in de kolom betreffende de
specifieke bepalingen van die bijlage, en of de houder van de
toelating in het bezit is van of toegang heeft tot een dossier dat
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13, leden 1 tot en
met 4, van Richtlijn 91/414/EEG en artikel 62 van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 aan de eisen van bijlage II bij die richtlijn
voldoet.

Artikel 3
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt
gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 4
Inwerkingtreding en toepassingsdatum
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 april 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1.

Benaming, identificatienummers

IUPAC-benaming

Spodoptera littoralis kernpolyedervirus

Niet van toepassing

Maximumconcentratie:
1 × 1012 OL/l (occlusielicha
men/l)

Specifieke bepalingen

Geldigheidsduur

1 juni 2013

31 mei
2023

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over Spodoptera littoralis kernpoly
edervirus dat op 15 maart 2013 door het Permanent Comité voor de voed
selketen en de diergezondheid is goedgekeurd, en met name met de aan
hangsels I en II.

NL

DSMZ-nummer: BV-0005

Datum van
goedkeuring

Zuiverheid (1)

23.4.2013

BIJLAGE I

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.

In deel B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de volgende vermelding toegevoegd:
Nummer

„42

Benaming,
identificatienummers

Spodoptera littoralis kern
polyedervirus
DSMZ-nummer: BV-0005

IUPAC-benaming

Niet van toepassing

Zuiverheid (*)

Datum van goedkeuring

Geldigheidsduur

Maximumconcentratie:
1 × 1012 OL/l (occlusieli
chamen/l)

1 juni 2013

31 mei 2023

Specifieke bepalingen

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van
Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme be
ginselen moet rekening worden gehouden met de con
clusies van het evaluatieverslag over Spodoptera littoralis
kernpolyedervirus dat op 15 maart 2013 door het Per
manent Comité voor de voedselketen en de diergezond
heid is goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I
en II.”
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BIJLAGE II

(*) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 368/2013 VAN DE COMMISSIE
van 22 april 2013
tot goedkeuring van de werkzame stof Helicoverpa armigera kernpolyedervirus overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

beoordelingsverslag is op 15 maart 2013 afgerond in
de vorm van het evaluatieverslag van de Commissie
voor Helicoverpa armigera kernpolyedervirus.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 13, lid 2, en artikel 78, lid 2,

(5)

Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat mag
worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die
Helicoverpa armigera kernpolyedervirus bevatten, in het
algemeen zullen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder
a) en b), en lid 3, van Richtlijn 91/414/EEG gestelde
eisen, met name voor de toepassingen waarvoor zij zijn
onderzocht en die zijn opgenomen in het evaluatieverslag
van de Commissie. Daarom moet Helicoverpa armigera
kernpolyedervirus worden goedgekeurd.

(6)

Er moet een redelijke termijn worden vastgesteld voordat
goedkeuring wordt verleend, zodat de lidstaten en de
belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op
de nieuwe eisen die uit de goedkeuring voortvloeien.

(7)

Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 als gevolg van de goedkeuring
en rekening houdend met de specifieke situatie die is
ontstaan door de overgang van Richtlijn 91/414/EEG
naar Verordening (EG) nr. 1107/2009 is het volgende
echter van toepassing. De lidstaten moet een periode
van zes maanden na de goedkeuring worden toegestaan
om de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die
Helicoverpa armigera kernpolyedervirus bevatten, opnieuw
te onderzoeken. De lidstaten moeten naargelang het geval
de toelatingen wijzigen, vervangen of intrekken. In afwij
king van die termijn moet een langere termijn worden
vastgesteld voor de indiening en evaluatie van de bijwer
king van het volledige dossier conform bijlage III, als
vastgesteld in Richtlijn 91/414/EEG, voor elk gewasbe
schermingsmiddel en elke beoogde toepassing overeen
komstig de uniforme beginselen.

(8)

Uit de ervaring met 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 (5) 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 nog meer problemen te
voorkomen, moeten de verplichtingen van de lidstaten
worden verduidelijkt, en met name de plicht om te ve
rifiëren of de houder van een toelating toegang verschaft

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 80, lid 1, onder a), van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 is Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad (2), wat de procedure en de goedkeuringsvoorwaar
den betreft, van toepassing op werkzame stoffen waar
voor voor 14 juni 2011 een besluit is genomen over
eenkomstig artikel 6, lid 3, van die richtlijn. Voor Heli
coverpa armigera kernpolyedervirus is bij Beschikking
2007/560/EG van de Commissie (3) aan de voorwaarden
van artikel 80, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr.
1107/2007 voldaan.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG heeft Estland op 2 januari 2007 van Ander
matt Biocontrol GmbH een aanvraag ontvangen voor de
opname van de werkzame stof Helicoverpa armigera kern
polyedervirus in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Bij
Beschikking 2007/560/EG is bevestigd dat het dossier
„volledig” is, dat wil zeggen dat het in beginsel geacht
wordt aan de voorschriften inzake gegevens en informa
tie van de bijlagen II en III bij Richtlijn 91/414/EEG te
voldoen.

(3)

Voor die werkzame stof zijn de uitwerking op de ge
zondheid van mens en dier en het milieueffect overeen
komstig artikel 6, leden 2 en 4, van Richtlijn
91/414/EEG beoordeeld voor de door de aanvrager voor
gestelde toepassingen. De lidstaat-rapporteur heeft op
26 maart 2009 een ontwerpbeoordelingsverslag in
gediend.

(4)

Het ontwerpbeoordelingsverslag is door de lidstaten en
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) on
derzocht. De EFSA heeft haar conclusie over het onder
zoek van de risicobeoordeling van de werkzame stof
Helicoverpa armigera kernpolyedervirus (4) als bestrijdings
middel op 10 augustus 2012 aan de Commissie voor
gelegd. Het ontwerpbeoordelingsverslag en de conclusie
van de EFSA zijn door de lidstaten en de Commissie in
het kader van het Permanent Comité voor de voedselke
ten en de diergezondheid onderzocht en het ontwerp

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

PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
PB L 213 van 15.8.2007, blz. 29.
EFSA Journal 2012; 10(9):2865. Online beschikbaar op: www.efsa.
europa.eu

(5) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
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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 ten op
zichte van de tot nu toe goedgekeurde richtlijnen tot
wijziging van bijlage I bij die richtlijn of de verordenin
gen tot goedkeuring van werkzame stoffen geen nieuwe
verplichtingen op.
(9)

(10)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 moet de bijlage bij Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei
2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr.
1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad,
wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen be
treft, (1) dienovereenkomstig worden gewijzigd.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Goedkeuring van een werkzame stof
De in bijlage I gespecificeerde werkzame stof Helicoverpa armi
gera kernpolyedervirus wordt goedgekeurd onder de in die bij
lage vastgestelde voorwaarden.
Artikel 2

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 de kolom over de specifieke bepalingen van bij
lage I bij deze verordening, overeenkomstig de uniforme begin
selen, als bedoeld in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009, een nieuwe beoordeling uit voor elk toegelaten
gewasbeschermingsmiddel dat Helicoverpa armigera kernpolyeder
virus bevat als enige werkzame stof of als een van een aantal
werkzame stoffen die alle uiterlijk op 31 mei 2013 in de bijlage
bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen.
Aan de hand van die beoordeling bepalen zij of het gewasbe
schermingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van artikel 29,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
a) als Helicoverpa armigera kernpolyedervirus de enige werkzame
stof in het gewasbeschermingsmiddel is, de toelating indien
nodig uiterlijk op 30 november 2014 wordt gewijzigd of
ingetrokken, of
b) als het gewasbeschermingsmiddel naast Helicoverpa armigera
kernpolyedervirus nog één of meer andere werkzame stoffen
bevat, de toelating indien nodig uiterlijk op 30 november
2014 of, als dat later is, op de datum die voor een dergelijke
wijziging of intrekking is vastgesteld in de rechtshandelingen
waarbij die stoffen aan bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn
toegevoegd of zijn goedgekeurd, wordt gewijzigd of in
getrokken.

Herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen
1.
De lidstaten moeten overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1107/2009 indien nodig bestaande toelatingen voor gewasbe
schermingsmiddelen die Helicoverpa armigera kernpolyedervirus
als werkzame stof bevatten, uiterlijk op 30 november 2013
wijzigen of intrekken.
Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name of aan de voor
waarden van bijlage I bij deze verordening is voldaan, met uit
zondering van de voorwaarden in de kolom betreffende de
specifieke bepalingen van die bijlage, en of de houder van de
toelating in het bezit is van of toegang heeft tot een dossier dat
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13, leden 1 tot en
met 4, van Richtlijn 91/414/EEG en artikel 62 van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 aan de eisen van bijlage II bij die richtlijn
voldoet.

L 111/37

Artikel 3
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt
gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 4
Inwerkingtreding en toepassingsdatum
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 april 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1.

Benaming, identificatienummers

Helicoverpa armigera kernpolyedervirus

IUPAC-benaming

Niet van toepassing

Datum van goedkeuring

Geldigheidsduur

1 juni 2013

31 mei 2023

Minimumconcentratie:
1,44 × 1013 OL/l (occlusielichamen/l)

Specifieke bepalingen

Voor de toepassing van de in artikel 29,
lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009 bedoelde uniforme beginselen
moet rekening worden gehouden met de
conclusies van het evaluatieverslag over
Helicoverpa armigera kernpolyedervirus dat
op 15 maart 2013 door het Permanent
Comité voor de voedselketen en de dier
gezondheid is goedgekeurd, en met name
met de aanhangsels I en II.
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DSMZ-nummer: BV-0003

Zuiverheid (1)
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BIJLAGE I

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.

In deel B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de volgende vermelding toegevoegd:
Nummer

Benaming, identificatienummers

IUPAC-benaming

Zuiverheid (*)

Datum van goed-keuring

Geldig-heidsduur

„38

Helicoverpa armigera kernpoly
edervirus

Niet van toepas
sing

Minimumconcentratie:
1,44 × 1013 OL/l (occlusieli
chamen/l)

1 juni 2013

31 mei 2023

DSMZ-nummer: BV-0003

Specifieke bepalingen

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening
worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over
Helicoverpa armigera kernpolyedervirus dat op 15 maart 2013 door
het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid
is goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.”
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BIJLAGE II

(*) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.

23.4.2013

23.4.2013
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 369/2013 VAN DE COMMISSIE
van 22 april 2013
tot goedkeuring van de werkzame stof kaliumfosfonaten overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.
540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

slag is op 15 maart 2013 afgerond in de vorm van het
evaluatieverslag van de Commissie voor kaliumfosfona
ten.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 13, lid 2, en artikel 78, lid 2,

(5)

Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat mag
worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die ka
liumfosfonaten bevatten, in het algemeen zullen voldoen
aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b), en lid 3, van
Richtlijn 91/414/EEG gestelde eisen, met name voor de
toepassingen waarvoor zij zijn onderzocht en die zijn
opgenomen in het evaluatieverslag van de Commissie.
Daarom moeten kaliumfosfonaten worden goedgekeurd.

(6)

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, in samenhang met ar
tikel 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009, en in het
licht van de stand van de wetenschappelijke en tech
nische kennis, is het echter noodzakelijk bepaalde voor
waarden en beperkingen op te nemen. Er moet met
name om verdere bevestigende informatie worden ge
vraagd.

(7)

Er moet een redelijke termijn worden vastgesteld voordat
goedkeuring wordt verleend, zodat de lidstaten en de
belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op
de nieuwe eisen die uit de goedkeuring voortvloeien.

(8)

Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 als gevolg van de goedkeuring
en rekening houdend met de specifieke situatie die is
ontstaan door de overgang van Richtlijn 91/414/EEG
naar Verordening (EG) nr. 1107/2009 is het volgende
echter van toepassing. De lidstaten moet een periode
van zes maanden na de goedkeuring worden toegestaan
om de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die
kaliumfosfonaten bevatten, opnieuw te onderzoeken. De
lidstaten moeten naargelang het geval de toelatingen wij
zigen, vervangen of intrekken. In afwijking van die ter
mijn moet een langere termijn worden vastgesteld voor
de indiening en evaluatie van de bijwerking van het vol
ledige dossier conform bijlage III, als vastgesteld in Richt
lijn 91/414/EEG, voor elk gewasbeschermingsmiddel en
elke beoogde toepassing overeenkomstig de uniforme
beginselen.

(9)

Uit de ervaring met 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 (5) 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 verdere problemen te

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 80, lid 1, onder a), van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 is Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad (2), wat de procedure en de goedkeuringsvoorwaar
den betreft, van toepassing op werkzame stoffen waar
voor voor 14 juni 2011 een besluit is genomen over
eenkomstig artikel 6, lid 3, van die richtlijn. Voor kali
umfosfonaten (aanvankelijk kaliumfosfiet genoemd) is bij
Beschikking 2003/636/EG van de Commissie (3) aan de
voorwaarden van artikel 80, lid 1, onder a), van Ver
ordening (EG) nr. 1107/2009 voldaan.
Frankrijk heeft op 22 augustus 2002 overeenkomstig
artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van Luxem
bourg Industries (Pamol) Ltd een aanvraag ontvangen
om de werkzame stof kaliumfosfonaten op te nemen
in bijlage I bij die richtlijn. Bij Beschikking 2003/636/EG
is bevestigd dat het dossier „volledig” is, dat wil zeggen
dat het in beginsel geacht wordt aan de voorschriften
inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en III
bij Richtlijn 91/414/EEG te voldoen.

(3)

Voor die werkzame stof zijn de uitwerking op de ge
zondheid van mens en dier en het milieueffect overeen
komstig artikel 6, leden 2 en 4, van Richtlijn
91/414/EEG beoordeeld voor de door de aanvrager voor
gestelde toepassingen. De aangewezen lidstaat-rapporteur
heeft op 1 februari 2005 een ontwerpbeoordelingsverslag
ingediend.

(4)

Het ontwerpbeoordelingsverslag is door de lidstaten en
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) on
derzocht. De EFSA heeft haar conclusie over het onder
zoek van de risicobeoordeling van de werkzame stof
kaliumfosfonaten als bestrijdingsmiddel (4) op 16 decem
ber 2011 aan de Commissie voorgelegd. Het ontwerp
beoordelingsverslag 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 dier
gezondheid onderzocht en het ontwerpbeoordelingsver

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

PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
PB L 221 van 4.9.2003, blz. 42.
EFSA Journal 2012; 10(12):2963. Online beschikbaar op: www.efsa.
europa.eu

(5) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
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voorkomen, moeten de verplichtingen van de lidstaten
worden verduidelijkt, en met name de plicht om te ve
rifiëren 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 ten op
zichte van de tot nu toe goedgekeurde richtlijnen tot
wijziging van bijlage I bij die richtlijn of de verordenin
gen tot goedkeuring van werkzame stoffen geen nieuwe
verplichtingen op.
(10)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 moet de bijlage bij Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei
2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr.
1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad
wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen be
treft (1) dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

23.4.2013

met 4, van Richtlijn 91/414/EEG en artikel 62 van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 aan de eisen van bijlage II bij die richtlijn
voldoet.
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 de kolom over de specifieke bepalingen van bij
lage I bij deze verordening, overeenkomstig de uniforme begin
selen, als bedoeld in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009, een nieuwe beoordeling uit voor elk toegelaten
gewasbeschermingsmiddel dat kaliumfosfonaten bevat als enige
werkzame stof of als een van een aantal werkzame stoffen die
alle uiterlijk op 30 september 2013 in de bijlage bij Uitvoe
ringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen. Aan de
hand van die beoordeling bepalen zij of het gewasbeschermings
middel voldoet aan de voorwaarden van artikel 29, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1107/2009.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
a) als kaliumfosfonaten de enige werkzame stof in het gewas
beschermingsmiddel zijn, de toelating indien nodig uiterlijk
op 31 maart 2015 wordt gewijzigd of ingetrokken, of

De werkzame stof kaliumfosfonaten, als gespecificeerd in bijlage
I, wordt goedgekeurd onder de in die bijlage vastgestelde voor
waarden.

b) als het gewasbeschermingsmiddel naast kaliumfosfonaten
nog één of meer andere werkzame stoffen bevat, de toelating
indien nodig uiterlijk op 31 maart 2015 of, als dat later is,
op de datum die voor een dergelijke wijziging of intrekking
is vastgesteld in de rechtshandelingen waarbij die stoffen aan
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn toegevoegd of zijn
goedgekeurd, wordt gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 2

Artikel 3

Herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

1.
De lidstaten moeten overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1107/2009, zo nodig, bestaande toelatingen voor gewasbe
schermingsmiddelen die kaliumfosfonaten als werkzame stof
bevatten, uiterlijk op 31 maart 2014 wijzigen of intrekken.

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt
gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 1
Goedkeuring van de werkzame stof

Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name of aan de voor
waarden van bijlage I bij deze verordening is voldaan, met uit
zondering van de voorwaarden in de kolom betreffende de
specifieke bepalingen van die bijlage, en of de houder van de
toelating in het bezit is van of toegang heeft tot een dossier dat
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13, leden 1 tot en

Artikel 4
Inwerkingtreding en toepassingsdatum
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 april 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1.

Benaming,
identificatienummers

CAS-nr.
13977-65-6 voor kalium
waterstoffosfonaat
13492-26-7 voor dikali
umfosfonaat

Zuiverheid (1)

Datum van goedkeuring

Geldigheidsduur

Kaliumwaterstoffosfonaat

31,6 tot 32,6 %
fosfonaationen (som van
waterstoffosfonaat- en
fosfonaationen)

1 oktober 2013

30 september 2023

Dikaliumfosfonaat

17,8 tot 20,0 % kalium
≥ 990 g/kg droge stof

Mengsel: geen

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening
worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over
kaliumfosfonaten (en met name met de aanhangsels I en II), dat
op 15 maart 2013 door het Permanent Comité voor de voedsel
keten en de diergezondheid is goedgekeurd.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere
aandacht besteden aan:
— het risico voor vogels en zoogdieren,
— het risico voor eutrofiëring van oppervlaktewater, indien de
stof wordt gebruikt in regio’s of in omstandigheden waar een
snelle oxidatie van de werkzame stof in het oppervlaktewater
wordt bevorderd.
De gebruiksvoorwaarden moeten indien nodig risicobeperkende
maatregelen omvatten.
De aanvrager moet bevestigende informatie indienen wat het lan
getermijnrisico voor insectenetende vogels betreft.
De aanvrager moet die informatie uiterlijk op 30 september 2015
indienen bij de Commissie, de lidstaten en de EFSA.

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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CIPAC-nr.: 756 (voor kali
umfosfonaten)

Specifieke bepalingen

NL

Kaliumfosfonaten
(geen ISO-naam)

IUPAC-benaming

23.4.2013

BIJLAGE I
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BIJLAGE II
In deel B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de volgende vermelding toegevoegd:
Nummer

IUPAC-benaming

Kaliumfosfonaten (geen ISO-naam)

Kaliumwaterstoffosfonaat

CAS-nr.

Dikaliumfosfonaat

Zuiverheid (*)

Datum van
goedkeuring

Geldigheidsduur

1 oktober 2013

30 september 2023

Specifieke bepalingen

CIPAC-nr.: 756 (voor kaliumfosfona
ten)

Bij deze algemene beoordeling moeten de
lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

13977-65-6 voor kaliumwaterstof
fosfonaat
13492-26-7 voor dikaliumfosfonaat

17,8 tot 20,0 % kalium
≥ 990 g/kg droge stof

— het risico voor vogels en zoogdieren,
— het risico voor eutrofiëring van opper
vlaktewater, indien de stof wordt ge
bruikt in regio’s of in omstandigheden
waar een snelle oxidatie van de werk
zame stof in het oppervlaktewater wordt
bevorderd.
De gebruiksvoorwaarden moeten indien no
dig risicobeperkende maatregelen omvatten.
De aanvrager moet bevestigende informatie
indienen wat het langetermijnrisico voor in
sectenetende vogels betreft.

Publicatieblad van de Europese Unie

Mengsel: geen

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid
6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 be
doelde uniforme beginselen moet rekening
worden gehouden met de conclusies van
het evaluatieverslag over kaliumfosfonaten
(en met name met de aanhangsels I en II),
dat op 15 maart 2013 door het Permanent
Comité voor de voedselketen en de dier
gezondheid is goedgekeurd.

31,6 tot 32,6 % fosfonaationen
(som van waterstoffosfonaat- en
fosfonaationen)

NL

„40

Benaming, identificatienummers

De aanvrager moet die informatie uiterlijk
op 30 september 2015 indienen bij de
Commissie, de lidstaten en de EFSA.”
(*) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.

23.4.2013

23.4.2013
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 370/2013 VAN DE COMMISSIE
van 22 april 2013
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen
ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea
wezen overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b) en c) van
Gemeenschappelijk Standpunt 2006/795/GBVB. Eén en
titeit die krachtens de beslissing van het Sanctiecomité
moet worden opgenomen in de lijst in bijlage IV, moet
worden geschrapt uit bijlage V waarin deze oorspronke
lijk was opgenomen. Een andere vermelding, die is opge
nomen in de lijst in bijlage V, moet worden gewijzigd.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 329/2007 van 27 maart 2007 van
de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de
Democratische Volksrepubliek Korea (1), en met name artikel 13,
lid 1, onder b), d) en e),

(4)

De bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 329/2007
moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden
de personen, entiteiten en lichamen opgesomd waarvan
na aanwijzing door het Sanctiecomité of de VN-veilig
heidsraad overeenkomstig punt 8, onder d), van Resolutie
1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties, de tegoeden en economische middelen krachtens
die verordening worden bevroren.

(5)

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

Op 7 maart 2013 heeft het Sanctiecomité van de Veilig
heidsraad van de Verenigde Naties besloten drie natuur
lijke personen en twee entiteiten toe te voegen aan de
lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de
tegoeden en economische middelen moeten worden be
vroren. Deze natuurlijke personen en entiteiten moeten
worden opgenomen in de lijst van bijlage IV bij Verorde
ning (EG) nr. 329/2007.

Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In bijlage V bij Verordening nr. 329/2007 worden de
personen, entiteiten en lichamen opgesomd die niet
zijn opgenomen in bijlage IV en die de Raad heeft aange

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

(1) Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze
verordening.
(2) Bijlage V wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 april 2013.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

(1) PB L 88 van 29.3.2007, blz. 1.
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BIJLAGE I
Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:
(1) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst „A. Natuurlijke personen”:
(a) "Yo’n Cho’ng Nam. Functie: hoofdvertegenwoordiger voor de KOMID (Korea Mining Development Corporation).
Datum van aanwijzing: 7.3.2013."
(b) "Ko Ch’o’l-Chae. Functie: plaatsvervangend hoofdvertegenwoordiger voor de KOMID (Korea Mining Development
Corporation). Datum van aanwijzing: 7.3.2013."
(c) "Mun Cho’ng-Ch’o’l. Post: functionaris bij de TCB (Tanchon Commercial Bank). Datum van aanwijzing:
7.3.2013."
(2) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst „B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:
(a) "Second Academy of Natural Sciences (ook bekend als a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon
Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; e) Kukpang
Kwahak-Won; f) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; g) Sansri). Adres: Pyongyang, NoordKorea. Datum van aanwijzing: 7.3.2013."
(b) "Korea Complex Equipment Import Corporation. Overige informatie: Korea Ryonbong General Corporation is
het moederbedrijf van Korea Complex Equipment Import Corporation. Locatie: Rakwon-dong, district Pothong
gang, Pyongyang, Noord-Korea. Datum van aanwijzing: 7.3.2013."

23.4.2013

23.4.2013
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BIJLAGE II
Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:
(1) De volgende vermelding onder "B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)" wordt
geschrapt:
Naam (en eventuele
aliassen)

3.

Korea Complex
Equipment Import
Corporation

Nadere gegevens

Locatie: Rakwon-dong,
district Pothonggang,
Pyongyang

Redenen

Onder zeggenschap van Korea Ryongbong General
Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen
entiteit, 24.4.2009); defensieconglomeraat gespeciali
seerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in
ondersteuning van verkoopactiviteiten op militair ge
bied van Noord-Korea.

(2) De volgende vermelding onder "B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)":
Naam (en eventuele
aliassen)

13.

Nadere gegevens

Redenen

De Tweede economische commissie is betrokken bij
de voornaamste aspecten van het raketprogramma
van Noord-Korea. De Tweede economische commissie
is belast met het toezicht op de productie van de
ballistische raketten van Noord-Korea. Het heeft ook
de leiding over de activiteiten van de KOMID (KOMID
werd door de Verenigde Naties aangewezen,
24.4.2009). Het is een organisatie op nationaal niveau
die verantwoordelijk is voor onderzoek inzake en
ontwikkeling van geavanceerde wapensystemen in
Noord-Korea, met inbegrip van raketten en waar
schijnlijk ook nucleaire wapens. Het maakt gebruik
van een aantal ondergeschikte organisaties, waaronder
Korea Tangun Trading Corporation, ter verkrijging
van technologie, uitrusting en informatie van overzee
met het oog op gebruik in de raketprogramma's en
waarschijnlijk ook nucleaire wapenprogramma's van
Noord-Korea.

Tweede economische
commissie en Tweede
Academie voor
Natuurwetenschappen

wordt vervangen door:
Naam (en eventuele
aliassen)

13.

Tweede economische
commissie

Nadere gegevens

Redenen

De Tweede economische commissie is betrokken bij
de voornaamste aspecten van het raketprogramma
van Noord-Korea. De Tweede economische commissie
is belast met het toezicht op de productie van de
ballistische raketten van Noord-Korea. Het heeft ook
de leiding over de activiteiten van de KOMID (KOMID
werd door de Verenigde Naties aangewezen,
24.4.2009). Het is een organisatie op nationaal niveau
die verantwoordelijk is voor onderzoek inzake en
ontwikkeling van geavanceerde wapensystemen in
Noord-Korea, met inbegrip van raketten en waar
schijnlijk ook nucleaire wapens. Het maakt gebruik
van een aantal ondergeschikte organisaties, waaronder
Korea Tangun Trading Corporation, ter verkrijging
van technologie, uitrusting en informatie van overzee
met het oog op gebruik in de raketprogramma's en
waarschijnlijk ook nucleaire wapenprogramma's van
Noord-Korea.

L 111/46

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

23.4.2013

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 371/2013 VAN DE COMMISSIE
van 22 april 2013
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij
die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien 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),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Com
missie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten
en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op
grond van de resultaten van de multilaterale handels
besprekingen van de Uruguayronde, de criteria vast
gesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend
overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de
variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vast
gesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
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, 22 april 2013.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en
Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, 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)

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

53,5
93,3
120,8
89,2

0707 00 05

AL
MA
TR
ZZ

46,1
99,6
130,3
92,0

0709 93 10

MA
TR
ZZ

91,2
109,9
100,6

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
US
ZZ

54,9
69,5
60,8
72,6
72,9
84,5
69,2

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

87,2
116,4
101,8

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

106,2
92,7
118,1
79,6
30,8
142,2
177,8
99,2
105,8

0808 30 90

AR
CL
CN
ZA
ZZ

113,3
143,4
72,9
121,2
112,7

Forfaitaire invoerwaarde

(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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BESLUITEN
BESLUIT VAN DE RAAD
van 22 april 2013
houdende benoeming van de leden van het comité bedoeld in artikel 3, lid 3, van bijlage I bij het
Protocol van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
(2013/180/EU)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie, met name op artikel 106 bis, lid 1,
Gezien het protocol betreffende het statuut van het Hof van
Justitie van de Europese Unie, en met name artikel 3, lid 3
van bijlage I bij dat protocol,
Gezien Besluit 2005/49/EG, Euratom van de Raad van 18 ja
nuari 2005 betreffende de werkwijze van het comité bedoeld in
artikel 3, lid 3, van bijlage I bij het Protocol betreffende het
statuut van het Hof van Justitie (1), en met name op punt 3 van
de bijlage bij dat besluit.
Gezien de aanbeveling van de president van het Hof van Justitie
van 13 december 2012,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Artikel 3, lid 3, van bijlage I bij het Protocol betreffende
het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
voorziet in de oprichting van een comité dat bestaat uit
zeven leden, die gekozen worden uit voormalige leden
van het Hof van Justitie en van het Gerecht en personen
die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Krachtens
dit lid worden de leden van dat comité door de Raad
benoemd op aanbeveling van de president van het Hof
van Justitie.
Voorts is in punt 3 van de bijlage bij Besluit
2005/49/EG, Euratom van de Raad van 18 januari
2005 betreffende de werkwijze van het comité bedoeld
in artikel 3, lid 3, van bijlage I van het Protocol betref
fende het statuut van het Hof van Justitie bepaald dat de
Raad de voorzitter van het comité aanwijst.
Deze bepalingen moeten in praktijk worden gebracht,

(1) PB L 21 van 25.1.2005, blz. 13.

Artikel 1
Voor een periode van vier jaar vanaf 10 november 2012 wor
den benoemd tot lid van het comité bedoeld in artikel 3, lid 3,
van bijlage I bij het Protocol betreffende het statuut van het Hof
van Justitie van de Europese Unie:
mevrouw Pernilla LINDH, voorzitter
de heer Pranas KŪRIS
de heer Ján MAZÁK
de heer Jörg PIRRUNG
de heer Mihalis VILARAS
de heer Roel BEKKER
mevrouw Elena Simina TĂNĂSESCU.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.

Voor de Raad
De voorzitter
E. GILMORE
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 22 april 2013
houdende vaststelling van een lijst van drie rechter-plaatsvervangers bij het Gerecht voor
ambtenarenzaken
(2013/181/EU)
voor een hernieuwbare periode van vier jaar. Bovendien
bepaalt deze lijst de volgorde waarin op de rechter-plaats
vervangers een beroep wordt gedaan voor het uitoefenen
van hun ambt.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 257,
Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis, lid 1,
Gezien het Protocol betreffende het statuut van het Hof van
Justitie van de Europese Unie, en met name artikel 62 quater,
tweede alinea,
Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 979/2912 van het Euro
pees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake rech
ter-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van
de Europese Unie (1), en met name artikel 1,
Gezien de aanbeveling van de president van het Hof van Justitie
van 10 december 2012,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Het protocol betreffende het statuut van het Hof van
Justitie van de Europese Unie voorziet in de mogelijkheid
aan gespecialiseerde rechtbanken rechter-plaatsvervangers
toe te voegen om bij afwezigheid rechters te vervangen
die, zonder zich in een toestand van invaliditeit die als
volledig wordt beschouwd te bevinden, langdurig niet
aan de berechting van zaken kunnen deelnemen.
Verordening (EU, Euratom) nr. 979/2012 van het Euro
pees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake
rechter-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtena
renzaken van de Europese Unie bepaalt dat de Raad,
op voorstel van de president van het Hof van Justitie,
met eenparigheid van stemmen een lijst vaststelt van drie
personen die tot rechter-plaatsvervangers zijn benoemd.
Deze rechter-plaatsvervangers worden gekozen uit de
voormalige leden van het Hof van Justitie van de Euro
pese Unie die zich ter beschikking van het Gerecht voor
ambtenarenzaken kunnen houden. Zij worden benoemd

(1) PB L 303 van 31.10.2012, blz. 83.

(3)

Er dient een lijst van drie rechter-plaatsvervangers bij het
Gerecht voor ambtenarenzaken te worden vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt een lijst vastgesteld van drie rechter-plaatsvervangers
bij het Gerecht voor ambtenarenzaken. De lijst bestaat uit:
— de heer Haris TAGARAS, voormalig rechter bij het Gerecht
voor ambtenarenzaken,
— de heer Arjen W. H. MEIJ, voormalig rechter bij het Gerecht,
— mevrouw Verica TRSTENJAK, voormalig advocaat-generaal bij
het Hof en voormalig rechter bij het Gerecht.
Deze lijst is opgesteld in de volgorde waarin, in voorkomend
geval, op de rechter-plaatsvervangers een beroep wordt gedaan
voor het uitoefenen van hun ambt.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
E. GILMORE
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BESLUIT 2013/182/GBVB VAN DE RAAD
van 22 april 2013
tot wijziging van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de
situatie in Libië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

c) de levering van financiële bijstand in verband met derge
lijke uitrusting,

Overwegende hetgeen volgt:
De Raad heeft op 28 februari
2011/137/GBVB (1) aangenomen.

(1)

2011

Besluit

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Besluit
2011/137/GBVB heeft de Raad een volledige evaluatie
uitgevoerd van de in de bijlagen II en IV bij dat besluit
vervatte lijst van personen en entiteiten en geconcludeerd
dat de in dat besluit opgenomen beperkende maatregelen
op één persoon niet langer van toepassing moeten blij
ven.

(2)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op
14 maart 2013 Resolutie 2095 (2013) aangenomen tot
wijziging van het wapenembargo dat is opgelegd bij punt
9, onder a), van Resolutie 1970 (2011) en nader is uitge
werkt in punt 13, onder a), van Resolutie 2009 (2011).

(3)

Besluit 2011/137/GBVB moet dienovereenkomstig wor
den gewijzigd,

(4)

b) de levering van technische bijstand, opleiding of andere
bijstand, evenals personeel, in verband met dergelijke uit
rusting;

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2011/137/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 2 wordt vervangen door:

waarvoor van tevoren goedkeuring is verleend door het Co
mité dat is opgericht uit hoofde van punt 24 van UNSCR
1970 (2011) („het Comité”).
3.
Artikel 1 is niet van toepassing op de levering, verkoop
of overbrenging van beschermende kleding, met inbegrip van
scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel
van de VN, personeel van de Unie of van haar lidstaten,
vertegenwoordigers van de media, humanitaire werkers en
ontwikkelingswerkers en hun personeel louter voor persoon
lijk gebruik tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd.
4.
Artikel 1 is niet van toepassing op de levering, verkoop
of overbrenging van niet-dodelijke militaire uitrusting uitslui
tend bedoeld voor bijstand aan de Libische regering bij be
veiliging of ontwapening.
5.
Artikel 1 is niet van toepassing op de levering van
technische bijstand, opleiding, financiële en andersoortige
bijstand, uitsluitend bedoeld voor bijstand aan de Libische
regering bij beveiliging of ontwapening.
6.

Artikel 1 is niet van toepassing op:

„Artikel 2
1.

Artikel 1 is niet van toepassing op:

a) de levering, verkoop of overbrenging van niet-dodelijke
militaire uitrusting of van uitrusting die voor binnen
landse repressie kan worden gebruikt, en die uitsluitend
is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik;
b) de levering van technische bijstand, opleiding of andere
bijstand, evenals personeel, in verband met dergelijke uit
rusting;
c) de levering van financiële bijstand in verband met derge
lijke uitrusting.
2.

Artikel 1 is niet van toepassing op:

a) andere levering, verkoop of overbrenging van wapens en
aanverwant materiaal;
(1) PB L 58 van 3.3.2011, blz. 53.

a) andere levering, verkoop of overbrenging van wapens en
aanverwant materiaal, uitsluitend bedoeld voor bijstand
aan de Libische regering bij beveiliging of ontwapening;
b) de levering, verkoop of overbrenging van handvuur
wapens, lichte wapens en verwant materiaal, die/dat tij
delijk naar Libië worden/wordt uitgevoerd voor uitslui
tend gebruik door VN-personeel, vertegenwoordigers
van de media, humanitaire werkers en ontwikkelingswer
kers en hun personeel,
indien het Comité daarvan vooraf op de hoogte wordt ge
steld en zonder negatief besluit van het Comité binnen vijf
dagen na die kennisgeving.”.
Artikel 2
De bijlagen II en IV bij Besluit 2011/137/GBVB worden gewij
zigd zoals aangegeven in de bijlage bij het onderhavige besluit.
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Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

BIJLAGE
De vermelding betreffende de onderstaande persoon worden geschrapt van de lijsten in de bijlagen II en IV bij Besluit
2011/137/GBVB:
ASHKAL, Al-Barrani
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BESLUIT 2013/183/GBVB VAN DE RAAD
van 22 april 2013
betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot
intrekking van Besluit 2010/800/GBVB
titeiten, en tot entiteiten die eigendom zijn van of gecon
troleerd worden door aangewezen personen en entiteiten.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

(8)

Bij UNSCR 2094 (2013) worden tevens de reisbeperkin
gen opgelegd bij punt 8, onder e), van UNSCR 1718
(2006) uitgebreid tot bijkomende personen en tot per
sonen die handelen namens of onder leiding van aange
wezen personen.

(9)

Bovendien bepaalt UNSCR 2094 (2013) dat de reisbeper
kingen opgelegd bij punt 8, onder e), van UNSCR 1718
(2006) tevens van toepassing zijn op personen die, naar
het inzicht van een staat, handelen namens of onder
leiding van een aangewezen persoon of entiteit, of helpen
de sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013) of 2094 (2013) te ontwijken of de bepa
lingen ervan te overtreden.

(10)

Bij UNSCR 2094 (2013) is voorts bepaald dat een onder
daan van de DVK die namens of onder leiding van een
aangewezen persoon of entiteit handelt, of helpt de sanc
ties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) of 2094 (2013) te ontwijken of de bepalingen
ervan te overtreden, zal worden uitgezet.

(11)

Voorts is bij UNSCR 2094 (2013) besloten dat staten
zullen verhinderen dat financiële diensten worden ver
leend of dat financiële of andere activa of middelen,
met inbegrip van omvangrijke sommen aan contanten,
naar, door of uit hun grondgebied worden overgebracht,
met betrekking tot activiteiten die kunnen bijdragen tot
het kernprogramma en het programma inzake ballisti
sche raketten van de DVK, of andere activiteiten die
krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) of 2094 (2013) zijn verboden, of tot de ontwij
king van de bij die resoluties opgelegde maatregelen.

(12)

Bij UNSCR 2094 (2013) worden staten tevens opgeroe
pen maatregelen te treffen krachtens dewelke het wordt
verboden dat banken van de DVK op hun grondgebied
nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegen
woordigingen openen, nieuwe joint ventures oprichten of
een eigendomsbelang nemen in, of correspondentbank
relaties tot stand brengen of onderhouden met banken
binnen hun rechtsmacht. Staten dienen evenzeer maat
regelen te treffen om te verbieden dat banken op hun
grondgebied of binnen hun rechtsmacht vertegenwoordi
gingen of dochtermaatschappijen of bankrekeningen in
de DVK openen.

(13)

Voorts is het bij UNSCR 2094 (2013) verboden om
financiële overheidssteun te verlenen voor handel met
de DVK, indien dergelijke steun kan bijdragen tot het
kernprogramma, of het programma inzake ballistische
raketten van de DVK of andere activiteiten die krachtens
UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of
2094 (2013) zijn verboden, of tot ontwijking van de
bij die resoluties opgelegde maatregelen.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 22 december 2010 Besluit
2010/800/GBVB betreffende beperkende maatregelen te
gen de Democratische Volksrepubliek Korea (1) ("DVK")
vastgesteld. Dit besluit strekte onder meer tot uitvoering
van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties ("UNSCR") 1718 (2006) en 1874 (2009).

(2)

Op 19 december 2011 heeft
vastgesteld,
2011/860/GBVB (2)
2010/800/GBVB werd gewijzigd.

(3)

De DVK heeft op 12 februari 2013 een kernproef ver
richt, wat een duidelijke schending is van haar internatio
nale verplichtingen uit hoofde van UNSCR 1718 (2006),
1874 (2009) en 2087 (2013), en een ernstige bedreiging
vormt van de regionale en internationale vrede en veilig
heid.

(4)

De Raad heeft op 18 februari 2013 Besluit
2013/88/GBVB (3)
vastgesteld,
waarbij
Besluit
2010/800/GBVB werd gewijzigd en waarmee, onder an
dere, uitvoering werd gegeven aan UNSCR 2087 (2013).

(5)

De VN-Veiligheidsraad heeft op 7 maart 2013 UNSCR
2094 (2013)vastgesteld. Hierin wordt in krachtige be
woordingen de kernproef die door de DVK op 12 februari
2013 werd verricht in strijd met, en met duidelijke mis
kenning van, de toepasselijke resoluties van de VN-Vei
ligheidsraad veroordeeld.

(6)

Verder wordt bij UNSCR 2094 (2013) de verplichting
opgelegd krachtens punt 8, onder c), van UNSCR 1718
(2006) om te voorkomen dat technische opleiding, ad
vies, diensten of bijstand wordt geleverd aan de DVK,
uitgebreid tot de voorwerpen, het materieel, de uitrusting,
de goederen en de technologie zoals bedoeld in punt 20
van UNSCR 2094 (2013) en tot de voorwerpen bedoeld
in punt 22 van diezelfde resolutie. Tevens wordt opge
merkt dat deze maatregelen ook op de tussenhandel en
bemiddelingsdiensten van toepassing zijn.

(7)

Bij UNSCR 2094 (2013) worden tevens de financiële
beperkingen opgelegd bij punt 8, onder d), van UNSCR
1718 (2006) uitgebreid tot bijkomende personen en en
titeiten, en tot personen en entiteiten die handelen na
mens of onder leiding van aangewezen personen en en

(1) PB L 341 van 23.12.2010, blz. 32.
(2) PB L 338 van 21.12.2011, blz. 56.
(3) PB L 46 van 19.2.2013, blz. 28.

de Raad
waarbij

Besluit
Besluit
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Bij UNSCR 2094 (2013) dient ook alle vracht te worden
geïnspecteerd die uit de DVK afkomstig is of voor de
DVK bestemd is, of door tussenhandel of bemiddelings
diensten van de DVK of onderdanen ervan, of door per
sonen of entiteiten die namens hen handelen, tot stand is
gekomen, indien van die vracht redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat deze verboden goederen bevat. Indien
een schip inspectie weigert, zal de toegang worden ge
weigerd.

(15)

Bij UNSCR 2094 (2013) worden staten ook opgeroepen
toestemming te weigeren voor vliegtuigen om op te stij
gen van hun grondgebied, daar te landen, of te laten
overvliegen, indien er redelijke gronden zijn om aan te
nemen dat het vliegtuig verboden goederen bevat.

(16)

Bij UNSCR 2094 (2013) wordt tevens het verbod op de
levering, verkoop of overdracht van bepaalde militaire
goederen en technologie opgelegd bij punt 8, onder a),
en onder b), van UNSCR 1718 (2006) uitgebreid tot
bijkomende goederen en technologie.

(17)

Bovendien roept UNSCR 2094 (2013) alle staten op om
de levering, verkoop of overdracht van enig goed van of
naar de DVK of de onderdanen ervan te verhinderen,
indien dergelijke goederen, naar het inzicht van de staat,
kunnen bijdragen tot het kernprogramma of het pro
gramma inzake ballistische raketten van de DVK, of tot
activiteiten die krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) zijn verboden.

(18)

In UNSCR 2094 (2013) wordt het begrip " luxegoede
ren" verduidelijkt.

(19)

UNSCR 2094 (2013) roept ook alle staten op tot ver
hoogde waakzaamheid ten aanzien van het diplomatiek
personeel van de DVK.

(20)

Dit besluit eerbiedigt de fundamentele rechten en neemt
de beginselen in acht die met name in het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer
in het bijzonder het recht op een doeltreffende voorzie
ning in rechte en op een eerlijk proces, het recht op
eigendom en het recht op de bescherming van persoons
gegevens. Dit besluit dient te worden toegepast overeen
komstig deze rechten en beginselen.

(21)

Voorts eerbiedigt dit besluit ten volle de verplichtingen
van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de
Verenigde Naties en het juridisch bindende karakter van
de resoluties van de Veiligheidsraad.

(22)

Om duidelijkheid te scheppen, dient Besluit
2010/800/GBVB te worden ingetrokken en door een
nieuw besluit te worden vervangen.

(23)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is een ver
der optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

Artikel 1
1.
De rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of
overdracht van de volgende voorwerpen en technologie, waar

L 111/53

onder software, aan de DVK door onderdanen van de lidstaten
of over of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met ge
bruik van onder de vlag van een lidstaat varende schepen of
vliegtuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij, is ver
boden, ongeacht of de voorwerpen en technologie al dan niet
afkomstig zijn van het grondgebied van de lidstaten:
a) wapens en aanverwant materieel van enigerlei aard, waar
onder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en
uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen hier
voor, met uitzondering van andere dan gevechtsvoertuigen
die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescher
ming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor
de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar
lidstaten in de DVK;
b) alle voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen en technolo
gie, die door de Veiligheidsraad of door het op grond van
punt 12 van UNSCR 1718 (2006) ingestelde Comité ("het
Sanctiecomité") zijn bepaald overeenkomstig punt 8, a), ii),
van UNSCR 1718 (2006), punt 5, b), van UNSCR 2087
(2013) en punt 20 van UNSCR 2094 (2013), die zouden
kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband
met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernie
tigingswapens;
c) bepaalde andere voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen
en technologie die zouden kunnen bijdragen aan program
ma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische
raketten of andere massavernietigingswapens of aan zijn mi
litaire activiteiten, met inbegrip van alle goederen en tech
nologie voor tweeërlei gebruik die in bijlage I bij Verorde
ning (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot
instelling van een communautaire regeling voor controle op
de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer
van producten voor tweeërlei gebruik worden opgesomd (1).
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke
voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen;
d) bepaalde belangrijke componenten voor de sector van de
ballistische rakettechnologie, zoals bepaalde soorten alu
minium die worden gebruikt in met ballistische raketten
verband houdende systemen. De Unie neemt de nodige
maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze
bepaling moeten vallen;
e) enig ander voorwerp dat kan bijdragen tot de programma's
van de DVK in verband met kernwapens of ballistische ra
ketten, of tot de bij UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013) of 2094 (2013) of bij dit besluit verboden
activiteiten, of tot de ontwijking van krachtens deze
VNVR-Resoluties of dit besluit opgelegde maatregelen. De
Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke
voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
2.

Er geldt tevens een verbod op:

a) het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technische
opleiding, advies, diensten, bijstand of diensten als tussen
handelaar of andere bemiddelingsdiensten, in verband met de
in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie of in verband
met het verstrekken, vervaardigen, onderhouden en gebrui
ken van die voorwerpen, aan personen, entiteiten of licha
men in, of voor gebruik in, de DVK;
(1) PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.
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b) het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken aan personen,
entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in, de DVK, van
financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met
de in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie, waaronder
subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede ver
zekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, over
dracht of uitvoer van die voorwerpen en technologie, of
voor het verlenen van daarmee verband houdende technische
opleiding, advies, diensten, bijstand of diensten als tussen
handelaar;

23.4.2013

of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken, indien deze
financiële steun kan bijdragen tot de programma's of activiteiten
van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernie
tigingswapens, of ballistische raketten, of tot bij UNSCR 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of dit be
sluit verboden andere activiteiten, of tot de ontwijking van
krachtens die resoluties of dit besluit opgelegde maatregelen.
HOOFDSTUK III
FINANCIËLE SECTOR

c) het bewust of opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe
strekken of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde
verbodsbepalingen worden omzeild.
3.
De aankoop bij de DVK door onderdanen van de lidstaten,
of met gebruik van onder hun vlag varende schepen of vlieg
tuigen van de nationale luchtvaartmaatschappij van een lidstaat,
van de in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie, alsmede
het verlenen aan onderdanen van de lidstaten van technische
opleiding, advies, diensten, bijstand of het verstrekken van fi
nancieringsmiddelen of financiële bijstand, als bedoeld in lid 2,
door de DVK is eveneens verboden, ongeacht of die handelin
gen plaatsvinden vanaf het grondgebied van de DVK of niet.
Artikel 2
De rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop en aankoop en het
vervoer van en de tussenhandel in goud, edelmetalen en dia
manten aan, van of voor de regering van de DVK, overheids
organen, -bedrijven en -agentschappen van de DVK, of de cen
trale bank van de DVK, dan wel aan, van of voor personen of
entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of
aan, van of voor entiteiten waarvan de eigendom of de zeggen
schap bij hen berust, is verboden. De Unie neemt de nodige
maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze be
paling moeten vallen.
Artikel 3
De levering van onuitgegeven of nieuw gedrukte of geslagen
bankbiljetten en munten in de munteenheid van de DVK aan
of ten behoeve van de centrale bank van de DVK is verboden.
Artikel 4
De rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of over
dracht van luxegoederen aan de DVK door onderdanen van de
lidstaten of over of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of
met gebruik van onder de vlag van een lidstaat varende schepen
of van vliegtuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij, is
verboden, ongeacht of de goederen al dan niet afkomstig zijn
van het grondgebied van de lidstaten. De Unie neemt de nodige
maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze be
paling moeten vallen.
HOOFDSTUK II
BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL

Artikel 5
De lidstaten verlenen geen financiële overheidssteun voor de
handel met de DVK - het verstrekken van exportkredieten, ga
ranties en verzekeringen daaronder begrepen - aan onderdanen

Artikel 6
De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsi
dies, financiële bijstand of concessionele leningen aan de DVK,
ook niet via hun deelneming in internationale financiële instel
lingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden
die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de bur
gerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering. De
lidstaten bezien voortdurend de mogelijkheden om de lopende
verbintenissen te beperken en, zo mogelijk, te beëindigen.
Artikel 7
1.
Het verlenen van financiële diensten of het overdragen
naar, via of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of via
onderdanen van de lidstaten of entiteiten opgericht conform
hun wetgeving, of via personen of financiële instellingen binnen
hun jurisdictie, van financiële of andere activa of middelen, met
inbegrip van omvangrijke sommen aan contanten, die kunnen
bijdragen tot de programma's of activiteiten van de DVK in
verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of
ballistische raketten, of bijdragen tot de bij UNSCR 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of dit be
sluit verboden andere activiteiten, of bijdragen tot de ontwijking
van krachtens die resoluties of dit besluit opgelegde maatrege
len, dient te worden voorkomen; daartoe oefenen de lidstaten,
in overeenstemming met hun nationale autoriteiten en hun na
tionale wetgeving, versterkt toezicht uit op de activiteiten van
onder hun jurisdictie vallende financiële instellingen met:
a) in de DVK gevestigde banken;
b) onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren
en dochtermaatschappijen van in de DVK gevestigde banken,
zoals genoemd in bijlage IV;
c) onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren
en dochtermaatschappijen van in de DVK gevestigde banken,
zoals genoemd in bijlage V; alsmede
d) financiële entiteiten zonder vestiging in de DVK en buiten
het rechtsgebied van de lidstaten, die evenwel onder zeggen
schap staan van in de DVK gevestigde personen of entiteiten,
zoals genoemd in bijlage V,
teneinde te voorkomen dat dergelijke activiteiten bijdragen tot
de programma's of activiteiten van de DVK in verband met
kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische ra
ketten.
2.
Voor de bovenbedoelde toepassing moeten financiële in
stellingen bij hun activiteiten met banken en financiële entiteiten
als beschreven in lid 1:
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a) voortdurende waakzaamheid op boekhoudkundig gebied be
trachten, onder meer door middel van hun programma's
voor klantenonderzoek en in het kader van hun verplichtin
gen op het gebied van het witwassen van geld en de finan
ciering van terrorisme;
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3.
Het is financiële instellingen die zijn gevestigd op het
grondgebied of vallen onder de rechtsmacht van de lidstaten
verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen, bijkan
toren of bankrekeningen in de DVK te openen.
Artikel 9

b) het invullen van alle informatievelden van de betalings
opdracht die betrekking hebben op de opdrachtgever en de
begunstigde van de transactie verplicht stellen; indien deze
informatie niet wordt verstrekt, moet de transactie worden
geweigerd;
c) alle transactiedocumenten gedurende vijf jaar bewaren en
deze op verzoek aan de nationale autoriteiten overleggen;
d) elk vermoeden, of elke redelijke grond voor een vermoeden,
dat geld voor de financiering van de programma's of activi
teiten van de DVK in verband met kernwapens, andere mas
savernietigingswapens of ballistische raketten wordt gebruikt,
terstond melden bij de financiële inlichtingeneenheid (FIE) of
een andere door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde
instantie. De FIE of de andere bevoegde autoriteit moet snel
toegang kunnen krijgen, direct of indirect, tot de financiële,
administratieve en rechthandhavingsinformatie die zij nodig
heeft om deze taak, met inbegrip van de analyse van ge
melde verdachte transacties, naar behoren te vervullen.
Artikel 8
1.
Het openen van nieuwe bijkantoren, dochtermaatschap
pijen of vertegenwoordigingen van banken van de DVK, inclu
sief van de centrale bank van de DVK, de bijkantoren en doch
termaatschappijen daarvan, en van andere in artikel 7, lid 1,
bedoelde financiële entiteiten, op het grondgebied van de lid
staten is verboden.
2.
Het is verboden voor banken van de DVK, inclusief voor
de centrale bank van de DVK, de bijkantoren en dochtermaat
schappijen daarvan, en voor andere in artikel 7, lid 1, bedoelde
financiële entiteiten om:
a) nieuwe joint ventures op te richten met onder de rechts
macht van de lidstaten vallende banken;
b) een eigendomsbelang te nemen in onder de rechtsmacht van
de lidstaten vallende banken;
c) correspondentbankrelaties tot stand te brengen met onder de
rechtsmacht van de lidstaten vallende banken;
d) correspondentbankrelaties te onderhouden met onder de
rechtsmacht van de lidstaten vallende banken wanneer de
lidstaten beschikken over informatie op basis waarvan er
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat dit zou kunnen
bijdragen tot het kernprogramma en het programma inzake
ballistische raketten van de DVK, of andere activiteiten die
krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013)
of 2094 (2013) zijn verboden, of tot de ontwijking van de
bij die resoluties of bij dit besluit opgelegde maatregelen.

Er wordt een verbod ingesteld op de rechtstreekse of onrechts
treekse verkoop, aankoop, tussenhandel of bijstand bij de uit
gifte van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde
obligaties van de DVK die na 18 februari 2013 worden uitge
geven, aan en van de regering of overheidsorganen, -bedrijven
en -agentschappen van de DVK, aan en van de centrale bank
van de DVK, aan en van in de DVK gevestigde banken, aan en
van al dan niet onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende
bijkantoren en dochtermaatschappijen van in de DVK gevestigde
banken, aan en van financiële entiteiten die noch in de DVK
gevestigd zijn noch onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen
maar wel onder zeggenschap van in de DVK gevestigde per
sonen of entiteiten staan, aan en van personen of entiteiten die
namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan en van
entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggen
schap hebben.
HOOFDSTUK IV
VERVOERSSECTOR

Artikel 10
1.
De lidstaten inspecteren op hun grondgebied, met in
begrip van zee- en luchthavens, naar bevinden van hun natio
nale autoriteiten en in overeenstemming met hun nationale
wetgeving en het internationale recht, alle vracht van en naar
de DVK, of op doorreis via hun grondgebied, alsook alle vracht
die door tussenhandel of door bemiddelingsdiensten van de
DVK of onderdanen ervan, of door personen of entiteiten die
namens hen handelen, tot stand is gekomen, indien zij over
informatie beschikken op grond waarvan redelijkerwijs kan
worden vermoed dat de vracht voorwerpen omvat waarvan de
levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens UNSCR 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of dit be
sluit verboden is.
2.
De lidstaten inspecteren schepen in volle zee, met toe
stemming van de vlaggenstaat, indien zij over informatie be
schikken op grond waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed
dat de vracht van dergelijke schepen voorwerpen omvat waar
van de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens dit
besluit verboden is.
3.
De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wet
geving, samen bij de inspecties uit hoofde van de leden 1 en 2.
4.
Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vrach
ten vervoeren van en naar de DVK, moet van alle goederen die
een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het
vertrek een additionele aangifte worden gedaan.
5.
Overeenkomstig punt 14 van UNSCR 1874 (2009) en
punt 8 van UNSCR 2087 (2013) leggen de lidstaten, indien
zij inspecties als bedoeld in de leden 1 en 2 uitvoeren, beslag
op voorwerpen waarvan de levering, verkoop, overbrenging of
uitvoer krachtens dit besluit verboden is en vernietigen zij die.
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6.
De lidstaten ontzeggen de toegang tot hun havens aan
schepen die een door hun vlaggenstaat goedgekeurde inspectie
hebben geweigerd, of indien een schip dat vaart onder de vlag
van de DVK een inspectie overeenkomstig punt 12 van UNSCR
1874 (2009) heeft geweigerd.
7.
Lid 6 is niet van toepassing indien de toegang vereist is
voor de inspectie, noch in een noodgeval of in het geval van
een terugkeer naar de haven van herkomst.
Artikel 11
1.
De lidstaten weigeren vliegtuigen toestemming om te lan
den op hun grondgebied, ervan op te stijgen of het te over
vliegen, indien zij over informatie beschikken op grond waarvan
redelijkerwijs kan worden vermoed dat de vracht voorwerpen
omvat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer
krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013)
of 2094 (2013) of dit besluit verboden is.
2.

Lid 1 is niet van toepassing in geval van een noodlanding.
Artikel 12

De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere
diensten aan vaartuigen van de DVK door onderdanen van de
lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten is verboden
indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waar
van redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze schepen voor
werpen vervoeren waarvan de levering, verkoop, overbrenging
of uitvoer krachtens dit besluit verboden is, tenzij de levering
van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden of
totdat de lading is geïnspecteerd, en zo nodig is geconfisqueerd
of vernietigd, overeenkomstig artikel 10, leden 1, 2 en 5.
HOOFDSTUK V
BEPERKINGEN INZAKE TOELATING EN VERBLIJF

Artikel 13
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnen
komst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:
a) de in bijlage I vermelde personen die door het Sanctiecomité
of de Veiligheidsraad zijn aangewezen als verantwoordelijk,
inclusief door ondersteuning of bevordering, voor beleids
maatregelen van de DVK betreffende programma's van de
DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigings
wapens of ballistische raketten, alsmede hun gezinsleden, en
van personen die namens hen of onder hun leiding han
delen;
b) de personen die niet onder bijlage I vallen, als genoemd in
bijlage II, en:
i) die, inclusief door ondersteuning of bevordering, verant
woordelijk zijn voor de programma's van de DVK inzake
kernwapens, ballistische raketten of andere massavernie
tigingswapens, of de personen die namens hen of onder
hun leiding handelen,
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ii) die financiële diensten verlenen of financiële of andere
activa of middelen overbrengen naar, via of uit het
grondgebied van de lidstaten, of via onderdanen van de
lidstaten of entiteiten onder de jurisdictie daarvan, of via
personen of financiële instellingen op het grondgebied
van de lidstaten, indien deze financiële diensten of finan
ciële of andere activa of middelen kunnen bijdragen tot
de programma's van de DVK in verband met kern
wapens, andere massavernietigingswapens of ballistische
raketten,
iii) die, inclusief door de levering van financiële diensten,
betrokken zijn bij de levering, aan of vanuit de DVK,
van wapens of aanverwant materieel van enigerlei aard,
of de levering aan de DVK van voorwerpen, materieel,
uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen
bijdragen aan programma's van de DVK in verband met
kernwapens, ballistische raketten of andere massavernie
tigingswapens;
c) de personen die niet onder bijlage I of bijlage II vallen, en die
handelen namens of onder leiding van een in bijlage I of
bijlage II vermelde persoon of entiteit, en personen die hel
pen sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) of 2094 (2013) of van dit besluit te ontwijken of de
bepalingen ervan te overtreden, als genoemd in bijlage III bij
dit besluit.
2.
Lid 1, onder a), is niet van toepassing op de individuele
gevallen waarin het Sanctiecomité bepaalt dat de reis gerecht
vaardigd is om humanitaire redenen, religieuze verplichtingen
daaronder begrepen, of indien het Sanctiecomité concludeert dat
een vrijstelling anderszins zou bijdragen tot het bereiken van de
doelstellingen van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) of 2094 (2013).
3.
Lid 1 verplicht de lidstaten niet om hun eigen onder
danende toegang tot hun grondgebied te ontzeggen.
4.
Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde
van het internationale recht gebonden zijn, en wel:
a) als gastland van een internationale intergouvernementele or
ganisatie;
b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeen
geroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de Ver
enigde Naties;
c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en
immuniteiten verleent;
d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929
dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en
Italië.
5.
Lid 4 is ook van toepassing op gevallen waarin een lid
staat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE).
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6.
De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen
waarin een lidstaat krachtens lid 4 of lid 5 een ontheffing ver
leent.
7.
De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1,
onder b), opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaats
vinden op grond van dringende humanitaire noden, of voor het
bijwonen van vergaderingen van intergouvernementele instan
ties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen,
of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter
van de OVSE als gastheer optreedt, wanneer een politieke dia
loog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten
en de rechtsstaat in de DVK rechtstreeks worden bevorderd.
8.
Een lidstaat die de in lid 7 bedoelde ontheffingen wil
verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De
ontheffing wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij één of meer
leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de
kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling schriftelijk bezwaar
maken bij de Raad. Indien door één of meer leden van de Raad
bezwaar wordt gemaakt, kan de Raad met een gekwalificeerde
meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling
te verlenen.
9.
Lid 1, onder c), is niet van toepassing op de doorreis van
regeringsvertegenwoordigers van de DVK naar de zetel van de
Verenigde Naties voor zaken die de Verenigde Naties betreffen.
10.
Wanneer een lidstaat krachtens lid 4, 5, 7 of 9 een
machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn
grondgebied van in de bijlage I, II of III vermelde personen,
dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor
ze is verleend en voor de daarbij betrokken personen.
11.
De lidstaten betrachten waakzaamheid en terughoudend
heid wat betreft de binnenkomst op of doorreis via hun grond
gebied van personen die namens of op aanwijzing van in bijlage
I vermelde personen of entiteiten handelen.
Artikel 14
1.
De lidstaten zullen de onderdanen van de DVK die, naar
hun inzicht, handelen namens of onder leiding van een in bij
lage I of bijlage II genoemde persoon of entiteit, alsook de
personen die naar hun inzicht helpen de sancties van UNSCR
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of
van dit besluit te ontwijken of de bepalingen ervan te overtre
den, overeenkomstig het toepasselijke nationale en internatio
nale recht uit hun grondgebied uitzetten met het oog op repa
triëring naar de DVK.
2.
Lid 1 is niet van toepassing indien de aanwezigheid van
een persoon vanwege een gerechtelijke procedure vereist is, of
uitsluitend op geneeskundige, veiligheids- of andere humanitaire
redenen gestoeld is.
HOOFDSTUK VI
BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 15
1.
Alle tegoeden en economische middelen die rechtstreeks
of onrechtstreeks eigendom zijn, in het bezit zijn, of onder
zeggenschap staan van:
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a) de in bijlage I vermelde personen en entiteiten die door het
Sanctiecomité of de Veiligheidsraad zijn aangewezen als inclusief via onrechtmatige middelen - betrokken bij, of
steun verlenend aan programma's van de DVK in verband
met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballis
tische raketten, of van personen of entiteiten die namens hen
of onder hun leiding handelen, of van entiteiten die - inclu
sief via onrechtmatige middelen - hun eigendom zijn of
onder hun zeggenschap staan;

b) de personen en entiteiten die niet onder bijlage I vallen, als
genoemd in bijlage II, en:

i) die verantwoordelijk zijn voor programma's van de DVK
in verband met kernwapens, andere massavernietigings
wapens of ballistische raketten, of van personen of enti
teiten die namens hen of onder hun leiding handelen, of
van entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeg
genschap staan, inclusief via illegale middelen, ook door
deze te ondersteunen of te bevorderen,

ii) die financiële diensten verlenen of financiële of andere
activa of middelen overbrengen naar, via of uit het
grondgebied van de lidstaten, of via onderdanen van de
lidstaten of entiteiten onder de jurisdictie daarvan, of via
personen of financiële instellingen op het grondgebied
van de lidstaten, indien deze financiële diensten of finan
ciële of andere activa of middelen kunnen bijdragen tot
de programma's van de DVK in verband met kern
wapens, andere massavernietigingswapens of ballistische
raketten, of personen of entiteiten die namens hen of
onder hun leiding handelen of entiteiten die hun eigen
dom zijn of onder hun zeggenschap staan,

iii) die, inclusief door de levering van financiële diensten aan
de DVK, betrokken zijn bij de levering, aan of vanuit de
DVK, van wapens of aanverwant materieel van enigerlei
aard, of de levering aan de DVK van voorwerpen, mate
rieel, uitrusting, goederen en technologie die zouden
kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in ver
band met kernwapens, ballistische raketten of andere
massavernietigingswapens;

c) de personen en entiteiten die niet onder bijlage I of bijlage II
vallen, en die handelen namens of onder leiding van een in
bijlage I of bijlage II vermelde persoon of entiteit, en per
sonen die helpen sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of van dit besluit te
ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, als genoemd
in bijlage III bij dit besluit, worden bevroren.

2.
Geen kredieten of economische middelen worden, recht
streeks noch onrechtstreeks, aan of ten behoeve van de in lid 1
bedoelde personen en entiteiten ter beschikking gesteld.

3.
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor tegoeden
en economische middelen die:
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a) noodzakelijk zijn om te voorzien in basisbehoeften, zoals
betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, genees
middelen en geneeskundige behandelingen, belastingen, ver
zekeringspremies en openbare nutsvoorzieningen;
b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke ho
noraria en de vergoeding van kosten in verband met de
verlening van juridische diensten; of
c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of
kosten, overeenkomstig het nationale recht, voor het routi
nematig houden of beheren van bevroren tegoeden en eco
nomische middelen,
mits de betrokken lidstaat het Sanctiecomité, in voorkomend
geval, heeft kennisgegeven van zijn voornemen om de toegang
tot de tegoeden en economische middelen toe te staan, en het
Sanctiecomité niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving
een negatief besluit heeft genomen.
4.
Tevens kunnen uitzonderingen worden toegestaan voor
tegoeden en economische middelen die:
a) noodzakelijk zijn ter dekking van uitzonderlijke uitgaven. In
voorkomend geval zal de lidstaat eerst het Sanctiecomité
hiervan in kennis stellen en zal die goedkeuring vragen
aan het Sanctiecomité; of
b) het voorwerp zijn van een justitieel, administratief of arbi
trair retentierecht of vonnis, in welk geval de tegoeden en
economische middelen kunnen worden gebruikt om het re
tentierecht uit te oefenen of het vonnis ten uitvoer te leggen,
mits het retentierecht of het vonnis dateert van voor de
datum waarop de in lid 1 bedoelde persoon of entiteit is
aangewezen door het Sanctiecomité, de Veiligheidsraad of de
Raad, en niet ten goede komt aan een in lid 1 bedoelde
persoon of entiteit. In voorkomend geval geeft de betrokken
lidstaat hiervan eerst kennis aan het Sanctiecomité.
5.
Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren
rekeningen van:
a) interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of
b) betalingen die verschuldigd zijn wegens contracten, overeen
komsten of verplichtingen die vóór 14 oktober 2006 zijn
gesloten of zijn ontstaan,
met dien verstande dat met betrekking tot de voormelde rente,
andere inkomsten en betalingen lid 1 steeds van toepassing
blijft.
HOOFDSTUK VII
ANDERE BEPERKENDE MAATREGELEN

Artikel 16
De lidstaten betrachten de nodige waakzaamheid en nemen
daartoe de nodige maatregelen om te verhinderen dat, op hun
grondgebied of door hun onderdanen, gespecialiseerd onderwijs
of gespecialiseerde opleiding aan onderdanen van de DVK wordt
verstrekt, die bijdraagt tot proliferatiegevoelige nucleaire activi
teiten van de DVK en tot de ontwikkeling van systemen voor de
overbrenging van kernwapens.
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Artikel 17
De lidstaten verhogen, overeenkomstig het internationaal recht,
hun waakzaamheid ten aanzien van het diplomatiek personeel
van de DVK, teneinde te beletten dat dergelijke personen kun
nen bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met
kernwapens of ballistische raketten, of tot de bij UNSCR 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) en 2094 (2013) of de bij dit
besluit verboden activiteiten, of tot de ontwijking van de bij de
voormelde VN-Resoluties of de bij dit besluit opgelegde maat
regelen.
HOOFDSTUK VIII
ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 18
Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke
vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van
boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van
een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond
van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met
een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan
niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maat
regelen waartoe uit hoofde van UNSCR 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) is besloten, waaronder
maatregelen van de Unie of van de lidstaten die aansluiten bij,
voorgeschreven worden door of samenhangen met de uitvoe
ring van de relevante besluiten van de Veiligheidsraad, of maat
regelen die onder dit besluit vallen, worden toegewezen aan de
in de bijlagen I, II en III vermelde personen en entiteiten, aan
een andere persoon of entiteit in de DVK, met inbegrip van de
regering en van overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen
van de DVK, of aan een persoon of entiteit die met behulp van
of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.
Artikel 19
1.
De Raad wijzigt bijlage I op basis van de vaststellingen
van de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.
2.
De Raad stelt, op voorstel van lidstaten of de hoge ver
tegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veilig
heidsbeleid, met eenparigheid van stemmen de lijsten in de
bijlagen II en III vast en keurt wijzigingen daarin goed.
Artikel 20
1.
Wanneer de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité een per
soon of entiteit op de lijst plaatst, neemt de Raad die persoon of
die entiteit op in bijlage I.
2.
Wanneer de Raad besluit een persoon of entiteit te onder
werpen aan de in artikel 13, lid 1, onder b), en onder c), en
artikel 15, lid 1, onder b), bedoelde maatregelen, wijzigt hij
bijlagen II en III dienovereenkomstig.
3.
De Raad stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde persoon of
entiteit in kennis van zijn besluit, alsook van de redenen voor
plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend
is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de
persoon of de entiteit daarover opmerkingen kan indienen.
4.
Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel
nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn
besluit en brengt hij de personen of entiteiten daarvan op de
hoogte.
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Artikel 21
1.
De bijlagen I, II en III bevatten de door de Veiligheidsraad
of het Sanctiecomité met betrekking tot bijlage I verstrekte
motivering voor het op een lijst plaatsen van de vermelde per
sonen en entiteiten.
2.
De bijlagen I, II en III bevatten ook, indien beschikbaar,
informatie die door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité met
betrekking tot bijlage I is verstrekt, en die nodig is om de
betrokken personen of entiteiten te kunnen identificeren. Met
betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen,
inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationali
teit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (in
dien bekend), en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten
kan die informatie namen, plaats en datum van inschrijving
en/of registratie, het inschrijvings- en/of registratienummer en
de plaats van vestiging omvatten. Bijlage I vermeldt tevens de
datum waarop de betrokken persoon of entiteit door de Veilig
heidsraad of door het Sanctiecomité werd opgenomen op een
lijst.
Artikel 22
1.
Dit besluit wordt, met name ten aanzien van de catego
rieën van personen, entiteiten of voorwerpen dan wel de uit
breidingen daarvan, waarop de beperkende maatregelen van
toepassing zijn, in het licht van de toepasselijke resoluties van
de Veiligheidsraad herzien en, indien noodzakelijk, gewijzigd.
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2.
De in artikel 13, lid 1, onder b), en onder c), en in
artikel 15, lid 1, onder b), bedoelde maatregelen worden met
regelmatige tussenpozen en ten minste om de twaalf maanden
geëvalueerd. Zij zijn niet meer van toepassing ten aanzien van
de betrokken personen of entiteiten indien de Raad overeen
komstig de in artikel 19, lid 2, bedoelde procedure vaststelt dat
niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepas
sing ervan.
Artikel 23
Besluit 2010/800/GBVB wordt ingetrokken.
Artikel 24
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.

Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON
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BIJLAGE I
A. Lijst van personen bedoeld in artikel 13, lid 1, onder a)
Naam

Alias

Geboortedatum

Datum van aanwij
zing

Overige informatie

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Directeur van Namchongang
Trading Corporation; leidt de
invoer van materiaal dat nodig is
voor het uraniumverrijkingspro
gramma.

2.

Ri Je-son

Ri Che-son

1938

16.7.2009

Directeur van het General Bureau
of Atomic Energy (GBAE), hoofd
van het agentschap dat leiding
geeft aan het nucleaire pro
gramma van de Democratische
Volksrepubliek Korea; draagt bij
aan diverse nucleaire initiatieven,
zoals het beheer door het Gene
ral Bureau of Atomic Energy van
het Yongbyon Nuclear Research
Center en Namchongang Trading
Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

16.7.2009

Directeur van het General Bureau
of Atomic Energy (GBAE); be
trokken bij het nucleaire pro
gramma van de DVK; werkte als
hoofd van het Wetenschappelijk
Bureau van het GBAE voor het
Wetenschappelijk Comité van
het gemeenschappelijk instituut
voor nucleair onderzoek.

4.

Ri Hong-sop

16.7.2009

Voormalig directeur van het nu
cleair onderzoekscentrum van
Yongbyon, gaf leiding aan drie
kernactiviteiten ter ondersteu
ning van de productie van plu
tonium voor kernwapens: de
splijtstofproductie-installatie, de
kernreactor en de opwerkings
fabriek.

5.

Han Yu-ro

16.7.2009

Directeur van de Korea Ryon
gaksan General Trading Corpo
ration; betrokken bij het ballisti
scherakettenprogramma van de
DVK.

6.

Paek Chang-Ho

22.1.2013

Hoge ambtenaar en hoofd van
het satellietcontrolecentrum van
het Koreaans Comité voor
Ruimtevaarttechnologie.

1940

Pak Chang-Ho;
Paek Ch'ang-Ho

Paspoort:
381420754;
afgegeven op:
7 december
2011;
uiterste geldig
heidsdatum:
7 december
2016; Geboor
tedatum: 18 juni
1964; Geboor
teplaats: Kae
song, DVK
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Naam

7.

Chang MyongChin

8.

Alias

Geboortedatum

Overige informatie

22.1.2013

Algemeen directeur van het sa
tellietlanceerstation te Sohae en
hoofd van het lanceercentrum
waar op 13 april en 12 decem
ber 2012 lanceringen hebben
plaatsgevonden.

Ra Ky'ong-Su

22.1.2013

Functionaris bij de Tanchon
Commercial Bank (TCB). In deze
hoedanigheid heeft hij transacties
voor TCB gefaciliteerd. Tanchon
Commercial Bank is in april
2009 door het Sanctiecomité
aangewezen als de voornaamste
financiële entiteit van de DVK,
die belast is met de verkoop van
conventionele wapens, ballisti
sche raketten en goederen voor
de assemblage en vervaardiging
van dergelijke wapens.

9.

Kim Kwang-il

22.1.2013

Functionaris bij de Tanchon
Commercial Bank (TCB). In deze
hoedanigheid heeft hij transacties
voor TCB en de Korea Mining
Development Trading Corpora
tion (KOMID) gefaciliteerd. Tan
chon Commercial Bank is in
april 2009 door het Sanctie
comité aangewezen als de voor
naamste financiële entiteit van de
DVK, die belast is met de ver
koop van conventionele wapens,
ballistische raketten en goederen
voor de assemblage en vervaar
diging van dergelijke wapens.
KOMID is in april 2009 door het
Sanctiecomité aangewezen en is
de grootste wapenhandelaar en
exporteur van goederen en uit
rusting voor ballistische raketten
en conventionele wapens van de
DVK.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

7.3.2013

Hoofdvertegenwoordiger van de
Korea Mining Development Tra
ding Corporation (KOMID). KO
MID is in april 2009 door het
Sanctiecomité aangewezen en is
de grootste wapenhandelaar en
exporteur van goederen en uit
rusting voor ballistische raketten
en conventionele wapens van de
DVK.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

7.3.2013

Plaatsvervangend hoofdvertegen
woordiger van de Korea Mining
Development Trading Corpora
tion (KOMID). KOMID is in april
2009 door het Sanctiecomité
aangewezen en is de grootste
wapenhandelaar en exporteur
van goederen en uitrusting voor

Jang Myong-Jin

Geboortejaar:
1966;
Alt.
geboortejaar:
1965

Datum van aanwij
zing
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Naam

Alias

Geboortedatum

Datum van aanwij
zing

23.4.2013

Overige informatie

ballistische raketten en conven
tionele wapens van de DVK.
12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

7.3.2013

Functionaris bij de Tanchon
Commercial Bank (TCB). In deze
hoedanigheid heeft hij transacties
voor TCB gefaciliteerd. Tanchon
Commercial Bank is in april
2009 door het Sanctiecomité
aangewezen en is de voornaam
ste financiële entiteit van de
DVK, die belast is met de ver
koop van conventionele wapens,
ballistische raketten en goederen
voor de assemblage en vervaar
diging van dergelijke wapens.

B. Lijst van entiteiten bedoeld in artikel 15, lid 1, onder a)
Naam

Alias

Locatie

Datum van aanwij
zing

Overige informatie

1.

Korea Mining
Development
Trading
Corporation

CHANGGWANG
SINYONG
CORPORATION;
EXTERNAL
TECHNOLOGY
GENERAL
CORPORATION;
DPRKN MINING
DEVELOPMENT
TRADING
COOPERATION;
of "KOMID"

Central District,
Pyongyang,
DVK.

24.4.2009

Voornaamste wapenhandelaar en
belangrijkste exporteur van goe
deren en uitrusting voor ballisti
sche raketten en conventionele
wapens.

2.

Korea Ryonbong
General
Corporation

KOREA
YONBONG
GENERAL
CORPORATION;
voorheen
LYONGAKSAN
GENERAL
TRADING
CORPORATION

Potonggang
District,
Pyongyang,
DVK;
Rakwondong,
Potonggang
District,
Pyongyang,
DVK.

24.4.2009

Defensieconglomeraat gespeciali
seerd in aankopen voor de de
fensie-industrie van de DVK en
in de ondersteuning van de ver
koop van militaire goederen van
het land.

3.

Tanchon
Commercial Bank

voorheen
CHANGGWANG
CREDIT BANK;
voorheen KOREA
CHANGGWANG
CREDIT BANK

Saemul 1Dong,
Pyongchon
District,
Pyongyang,
DVK.

24.4.2009

Voornaamste financiële entiteit
van de DVK voor de verkoop
van conventionele wapens, bal
listische raketten en goederen
voor de assemblage en vervaar
diging van dergelijke wapens.

4.

Namchongang
Trading
Corporation

NCG;
NAMCHONGANG
TRADING; NAM
CHON GANG
CORPORATION;
NOMCHONGANG
TRADING CO.; of
NAM CHONG
GAN TRADING
CORPORATION

Pyongyang,
DVK

16.7.2009

Namchongang is een Noord-Ko
reaanse handelsmaatschappij,
ondergeschikt aan het General
Bureau of Atomic Energy
(GBAE). Namchongang was be
trokken bij de aankoop van Ja
panse vacuümpompen die gesig
naleerd zijn in een Noord-Kore
aanse kerninstallatie, en bij de
aankoop van nucleair materiaal
via een Duitser. Het bedrijf was
ook vanaf eind jaren '90 be
trokken bij de aankoop van alu
miniumbuizen en andere
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Naam

Alias

Locatie

Datum van aanwij
zing
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Overige informatie

materialen die speciaal geschikt
zijn voor een uraniumverrij
kingsprogramma. De vertegen
woordiger van het bedrijf is een
oud-diplomaat die in 2007 de
Noord-Koreaanse contactpersoon
was voor de inspectie van de
kerninstallatie van Yongbyon
door de Internationale Organisa
tie voor Atoomenergie (IAEA).
De activiteiten van Namchon
gang op het gebied van prolife
ratie zijn een bron van grote
zorg gezien de Noord-Koreaanse
proliferatieactiviteiten in het ver
leden.

5.

Hong Kong
Electronics

HONG KONG
ELECTRONICS
KISH CO

Sanaee St., Kish
Island, Iran.

16.7.2009

Eigendom van of gecontroleerd
door, treedt op of zegt op te
treden voor of namens de Tan
chon Commercial Bank en KO
MID. Hong Kong Electronics
heeft sinds 2007 miljoenen dol
lars uit aan proliferatie gerela
teerde fondsen doorgesluisd na
mens de Tanchon Commercial
Bank en KOMID (beide in april
2009 door het Sanctiecomité
aangewezen). Hong Kong Elec
tronics heeft het overmaken van
geld van Iran naar de DVK, na
mens KOMID, gefaciliteerd.

6.

Korea Hyoksin
Trading
Corporation

KOREA HYOKSIN
EXPORT AND
IMPORT
CORPORATION

Rakwondong,
Potonggang
District,
Pyongyang,
DVK.

16.7.2009

Een Noord-Koreaans bedrijf, ge
vestigd in Pyongyang, dat on
dergeschikt is aan de Korea Ry
onbong General Corporation (in
april 2009 door het Sanctie
comité aangewezen) en betrok
ken is bij de ontwikkeling van
massavernietigingswapens.

7.

General Bureau of
Atomic Energy
(GBAE)

General
Department of
Atomic Energy
(GDAE)

Haeudong,
Pyongchon
District,
Pyongyang,
DVK.

16.7.2009

Het GBAE is verantwoordelijk
voor het Noord-Koreaanse nu
cleaire programma: daaronder
vallen het kernonderzoekscen
trum van Yongbyon en zijn
5 MWe (25 MWt) onderzoeks
reactor voor plutoniumproduc
tie, alsmede zijn splijtstofpro
ductie- en opwerkingsfaciliteit.
Het GBAE heeft over de nucle
aire activiteiten vergaderingen
gehouden en besprekingen ge
voerd met de Internationale Or
ganisatie voor Atoomenergie.
Het GBAE is het belangrijkste
overheidsorgaan van de DVK
voor de nucleaire programma's,
zoals de exploitatie van het nu
cleair onderzoekscentrum van
Yongbyon.
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Naam

8.

Korean Tangun
Trading
Corporation

9.

Korean Committee
for Space
Technology

10.

Bank of East Land

11.

Korea Kumryong
Trading
Corporation

Alias

Locatie

Datum van aanwij
zing

23.4.2013

Overige informatie

Pyongyang,
DVK

16.7.2009

De Korea Tangun Trading Cor
poration is ondergeschikt aan de
Tweede Academie voor natuur
wetenschappen van de DVK en
is de hoofdverantwoordelijke
voor de aankoop van producten
en technologieën ten behoeve
van onderzoeks- en ontwikke
lingsprogramma's op defensiege
bied, met inbegrip van (maar
niet beperkt tot) de ontwikkeling
en aankoop van massavernieti
gingswapens en overbrengings
middelen, ook van goederen die
op grond van multilaterale rege
lingen gecontroleerd worden of
verboden zijn.

DPRK Committee
for Space
Technology;
Department of
Space Technology
of the DPRK;
Committee for
Space Technology;
KCST

Pyongyang,
DVK

22.1.2013

Het Korean Committee for Space
Technology (KCST) regelde de
lanceringen op 13 april en
12 december 2012 door de DVK
via het satellietcontrolecentrum
en het lanceergebied Sohae.

Dongbang Bank;
Tongbang
U'Nhaeng;
Tongbang Bank

PO Box 32,
BEL Building,
Jonseung-Dung,
Moranbong
District,
Pyongyang,
DVK.

22.1.2013

De financiële instelling Bank of
East Land van de DVK faciliteert
wapengerelateerde transacties en
andere steun voor de wapenfa
brikant en -exporteur Green Pine
Associated Corporation (Green
Pine). Bank of East Land heeft
actief met Green Pine samen
gewerkt om geld zodanig over te
dragen dat sancties worden om
zeild. In 2007 en 2008 facili
teerde Bank of East Land trans
acties waarbij Green Pine en
Iraanse financiële instellingen,
waaronder de banken Bank Melli
en Bank Sepah, betrokken wa
ren. De Veiligheidsraad stelde in
Resolutie 1747 (2007) dat Bank
Sepah het Iraanse programma
voor ballistische raketten onder
steunt. Green Pine is in april
2012 door het Sanctiecomité
aangewezen.

22.1.2013

Gebruikt als alias door de Korea
Mining Development Trading
Corporation (KOMID) om aan
bestedingsactiviteiten uit te voe
ren. KOMID is in april 2009
door het Sanctiecomité aange
wezen en is de grootste wapen
handelaar en exporteur van
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Naam

Alias

Locatie

Datum van aanwij
zing
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Overige informatie

goederen en uitrusting voor bal
listische raketten en conventio
nele wapens van de DVK.

12.

Tosong
Technology
Trading
Corporation

Pyongyang,
DVK

22.1.2013

De Korea Mining Development
Corporation (KOMID) is de
moedermaatschappij van Tosong
Technology Trading Corporati
on. KOMID is in april 2009
door het Sanctiecomité aange
wezen en is de grootste wapen
handelaar en exporteur van goe
deren en uitrusting voor ballisti
sche raketten en conventionele
wapens van de DVK.

13.

Korea Ryonha
Machinery Joint
Venture
Corporation

Chosun Yunha
Machinery Joint
Operation
Company; Korea
Ryenha Machinery
J/V Corporation;
Ryonha Machinery
Joint Venture
Corporation

Central District,
Pyongyang,
DVK.
Mangungdaegu, Pyongyang,
DVK;
Mangyongdae
District,
Pyongyang,
DVK.

22.1.2013

Korea Ryonbong General Cor
poration is de moedermaat
schappij van Korea Ryonha Ma
chinery Joint Venture Corporati
on. Korea Ryonbong General
Corporation is in april 2009
door het Sanctiecomité aange
wezen en is een defensieconglo
meraat, gespecialiseerd in aan
kopen voor de defensie-industrie
van de DVK en in de onder
steuning van de verkoop van
militaire goederen van het land.

14.

Leader (Hong
Kong)
International

Leader
International
Trading Limited

Room 1610
Nan Fung
Tower,
173 Des Voeux
Road,
Hongkong

22.1.2013

Faciliteert zendingen namens de
Korea Mining Development Tra
ding Corporation (KOMID). KO
MID is in april 2009 door het
Sanctiecomité aangewezen en is
de grootste wapenhandelaar en
exporteur van goederen en uit
rusting voor ballistische raketten
en conventionele wapens van de
DVK.

15.

Green Pine
Associated
Corporation

Cho'ngsong United
Trading Company;
Chongsong
Yonhap;
Ch'o'ngsong
Yo'nhap; Chosun
Chawo'n Kaebal
T'uja Hoesa;
Jindallae;
Ku'mhaeryong
Company LTD;
Natural Resources
Development and
Investment
Corporation;
Saeingp'il
Company

c/o
Reconnaissance
General Bureau
Headquarters,
HyongjesanGuyok,
Pyongyang,
DVK;
Nungrado,
Pyongyang,
DVK

2.5.2012

Green Pine Associated Corpora
tion ("Green Pine") heeft veel van
de activiteiten van de Korea Mi
ning Development Trading Cor
poration (KOMID) overgenomen.
KOMID is in april 2009 door het
Sanctiecomité aangewezen en is
de grootste wapenhandelaar en
exporteur van goederen en uit
rusting voor ballistische raketten
en conventionele wapens van de
DVK.
Green Pine is ook verantwoor
delijk voor ongeveer de helft
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Naam

Alias

Locatie

Datum van aanwij
zing

23.4.2013

Overige informatie

van de door de DVK uitgevoerde
wapens en bijbehorend materi
eel.
Green Pine is aangewezen voor
sancties voor de uitvoer van
wapens of aanverwant materieel
vanuit Noord-Korea. Green Pine
is gespecialiseerd in de productie
van militaire zeevaartuigen en
wapensystemen, zoals onder
zeeërs, militaire vaartuigen en
raketsystemen, en heeft torpedo's
geëxporteerd en technische bij
stand verstrekt aan Iraanse de
fensiegerelateerde bedrijven.
16.

Amroggang
Development
Banking
Corporation

Amroggang
Development
Bank; Amnokkang
Development Bank

Tongan-dong,
Pyongyang,
DVK

2.5.2012

Amroggang is in 2006 opge
richt. De bank is gelieerd aan
Tanchon Commercial Bank en
wordt door mensen van Tan
chon beheerd. Tanchon is be
trokken bij de financiering van
de verkoop van ballistische ra
ketten door KOMID en was ook
betrokken bij transacties met
ballistische raketten tussen KO
MID en de Shahid Hemmat In
dustrial Group (SHIG) in Iran.
Tanchon Commercial Bank is in
april 2009 door het Sanctie
comité aangewezen en is de
voornaamste financiële entiteit
van de DVK voor de verkoop
van conventionele wapens, bal
listische raketten en goederen
voor de assemblage en vervaar
diging van dergelijke wapens.
KOMID is in april 2009 door het
Sanctiecomité aangewezen en is
de grootste wapenhandelaar en
exporteur van goederen en uit
rusting voor ballistische raketten
en conventionele wapens van de
DVK. De Veiligheidsraad heeft
SHIG in Resolutie 1737 (2006)
aangewezen als entiteit die be
trokken is bij het ballistischera
ketprogramma van Iran.

17.

Korea Heungjin
Trading Company

Hunjin Trading
Co.; Korea Henjin
Trading Co.; Korea
Hengjin Trading
Company

Pyongyang,
DVK

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Com
pany wordt door KOMID ge
bruikt voor handelsdoeleinden
en wordt ervan verdacht betrok
ken te zijn geweest bij het le
veren van goederen voor raket
ten aan de Shahid Hemmat In
dustrial Group (SHIG) in Iran.
Heungjin is in verband gebracht
met KOMID en meer in het bij
zonder met het inkoopbureau
van KOMID. Heungjin is ge
bruikt voor de aankoop van een
geavanceerde digitale regelaar
met toepassingen in raketont
werpen. KOMID is in april 2009
door het Sanctiecomité aange
wezen en is de grootste wapen
handelaar en exporteur van
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Overige informatie

goederen en uitrusting voor bal
listische raketten en conventio
nele wapens van de DVK. De
Veiligheidsraad heeft SHIG in
Resolutie 1737 (2006) aange
wezen als entiteit die betrokken
is bij het ballistischeraketpro
gramma van Iran.
18.

Tweede Academie
voor natuurweten
schappen

19.

Korea Complex
Equipment Import
Corporation

Tweede Academie
voor natuurweten
schappen; Che 2
Chayon Kwaha
kwon; Academie
voor natuurweten
schappen; Chayon
Kwahak-Won; Na
tionale Defensieacademie; Kukpang
Kwahak-Won; On
derzoeksinstituut
van de Tweede
Academie voor
natuur
wetenschappen;
Sansri

Pyongyang,
DVK

7.3.2013

De Tweede Academie voor na
tuurwetenschappen is een orga
nisatie op nationaal niveau die
verantwoordelijk is voor onder
zoek en ontwikkeling van de
geavanceerde wapensystemen
van de DVK, waaronder raketten
en waarschijnlijk kernwapens. Zij
gebruikt een aantal onder
geschikte organisaties (onder
meer Tangun Trading Corporati
on) voor het verkrijgen van
technologie, uitrusting en infor
matie uit het buitenland, die
wordt gebruikt in de Noord-Ko
reaanse programma's voor ra
ketten en waarschijnlijk kern
wapens. De Tangun Trading
Corporation is in juli 2009 door
het Sanctiecomité aangewezen
en is de hoofdverantwoordelijke
voor de aankoop van producten
en technologieën ten behoeve
van onderzoeks- en ontwikke
lingsprogramma's van de DVK
op defensiegebied, met inbegrip
van (maar niet beperkt tot) de
ontwikkeling en aankoop van
massavernietigingswapens en
overbrengingsmiddelen, ook van
goederen die op grond van
multilaterale regelingen gecon
troleerd worden of verboden
zijn.

Rakwondong,
Potonggang
District,
Pyongyang,
DVK

7.3.2013

Korea Ryonbong General Cor
poration is de moedermaat
schappij van Korea Complex
Equipment Import Corporation.
Korea Ryonbong General Cor
poration is in april 2009 door
het Sanctiecomité aangewezen
en is een defensieconglomeraat,
gespecialiseerd in aankopen voor
de defensie-industrie van de DVK
en in de ondersteuning van de
verkoop van militaire goederen
van het land.
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BIJLAGE II
Lijst van personen bedoeld in artikel 13, lid 1, onder b), en van personen en entiteiten bedoeld in artikel 15, lid
1, onder b)
I.

Personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de programma's van de DVK inzake kernwapens, ballistische
raketten of andere massavernietigingswapens en personen en entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing
handelen, en entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust.
A. Personen

1.

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Motivering

CHANG Song-taek (alias
JANG Song-Taek)

Geboortedatum: 2.2.1946 of
6.2.1946 of 23.2.1946
(provincie Noord-Hamgyong)

Lid van de Nationale Defensiecommissie.
Directeur van de Afdeling administratie van de
Koreaanse Arbeiderspartij.

Paspoortnummer (vanaf
2006): PS 736420617
2.

CHON Chi Bu

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU
Kyu-Chang)

Geboortedatum: tussen 1928
en 1933

Eerste vicedirecteur van de Afdeling defensieindustrie (ballistisch programma), Koreaanse
Arbeiderspartij, lid van de Nationale
Defensiecommissie

4.

HYON Chol-hae

Geboortejaar: 1934
(Mantsjoerije, China)

Vicedirecteur van de Afdeling algemeen beleid
van de Volksstrijdkrachten (militair adviseur van
wijlen Kim Jong-il).

5.

JON Pyong-ho

Geboortejaar: 1926

Secretaris van het Centraal Comité van de
Koreaanse Arbeiderspartij, hoofd van de Afdeling
leveranties voor de militaire industrie van het
Centraal Comité, dat toeziet op de Tweede
Economische Commissie van het Centraal
Comité, lid van de Nationale Defensiecommissie.

6.

KIM Yong-chun (alias
Young-chun)

Geboortedatum: 4.3.1935

Vicevoorzitter van de Nationale
Defensiecommissie, minister van
Volksstrijdkrachten, speciaal adviseur van wijlen
Kim Jong-il voor nucleaire strategie.

7.

O Kuk-Ryol

Geboortejaar: 1931 (Provincie
Jilin, China)

Vicevoorzitter van de Nationale
Defensiecommissie, ziet toe op de aankoop in
het buitenland van geavanceerde technologie
voor het ballistische en het nucleaire programma.

8.

PAEK Se-bong

Geboortejaar: 1946

Voorzitter van de Tweede Economische
Commissie (verantwoordelijk voor het ballistisch
programma) van het Centraal Comité van de
Koreaanse Arbeiderspartij. Lid van de Nationale
Defensiecommissie.

9.

PAK Jae-gyong (alias
Chae-Kyong)

Geboortejaar: 1933

Vicedirecteur van de Afdeling algemeen beleid
van de Volksstrijdkrachten en vicedirecteur van
het Bureau logistiek van de Volksstrijdkrachten
(militair adviseur van wijlen Kim Jong-il).

PYON Yong Rip (alias
Yong-Nip)

Geboortedatum: 20.9.1929

10.

Lid van het Algemeen bureau voor kernenergie,
voormalig technisch directeur van Yongbyon

Paspoortnummer:
554410660

Paspoortnummer:
554410661

Paspoortnummer:
645310121 (afgegeven op
13.9.2005)
11.

RYOM Yong

Voorzitter van de Academie van Wetenschappen,
betrokken bij biologisch onderzoek in verband
met MVW's

Directeur van het General Bureau of Atomic
Energy (door de Verenigde Naties aangewezen
entiteit), belast met internationale betrekkingen.
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Identificatiegegevens

Motivering

12.

SO Sang-kuk

Geboortedatum: tussen 1932
en 1938

Hoofd van de Afdeling kernfysica, Kim Il-sunguniversiteit.

13.

Luitenant-generaal Kim
Yong Chol (alias: Kim
Yong-Chol; Kim YoungChol; Kim Young-Cheol;
Kim Young-Chul)

Geboortedatum: 1946

Kim Yong Chol is bevelhebber van het algemeen
verkenningsbureau (RGB).

Pak To-Chun

Geboortedatum: 9 maart
1944

14.

Plaats: Pyongan-Pukto, NoordKorea

Geboorteplaats: Jagang,
Rangrim

Lid van de nationale veiligheidsraad.
Verantwoordelijk voor de wapenindustrie.
Volgens sommige bronnen voert hij het bevel
over het bureau voor kernenergie, dat een
cruciale rol vervult in het programma van de
DVK voor kernenergie en lanceerinrichtingen.

B. Entiteiten
Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Motivering

1.

Korea Pugang mining and
Machinery Corporation
ltd

2.

Korea Taesong Trading
Company

Locatie: Pyongyang

In Pyongyang gevestigde entiteit die door de
Korea Mining Development Trading Corporation
(KOMID) wordt gebruikt voor handelsdoeleinden
(KOMID is aangewezen door de Verenigde
Naties, 24.4.2009). Korea Taesong Trading
Company is namens KOMID opgetreden in
transacties met Syrië.

3.

Korean Ryengwang
Trading Corporation

Rakwon-dong, Potonggang
District, Pyongyang, DVK.

Filiaal van Korea Ryongbong General
Corporation (door de Verenigde Naties
aangewezen entiteit, 24.4.2009).

4.

Tweede Economische
Commissie

De Tweede Economische Commissie is betrokken
bij cruciale aspecten van het raketprogramma
van Noord-Korea. De Tweede Economische
Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht
op de productie van ballistische raketten van
Noord-Korea. Zij stuurt tevens de activiteiten aan
van KOMID (KOMID is aangewezen door de
Verenigde Naties, 24.4.2009). Het gaat om een
organisatie op nationaal niveau die
verantwoordelijk is voor onderzoek en
ontwikkeling van de geavanceerde
wapensystemen van Noord-Korea, waaronder
raketten en waarschijnlijk kernwapens. Zij
gebruikt een aantal ondergeschikte organisaties
(onder meer Korea Tangun Trading Corporation)
voor het verkrijgen van technologie, uitrusting en
informatie uit het buitenland, die wordt gebruikt
in de Noord-Koreaanse programma's voor
raketten en waarschijnlijk kernwapens.

5.

Sobaeku United Corp.
(alias Sobaeksu United
Corp.)

Staatsbedrijf dat zich bezighoudt met het
onderzoek naar en de aanschaf van gevoelige
producten en uitrusting. Het bezit verscheidene
afzettingen van natuurlijk grafiet, die de
grondstoffen leveren voor twee
verwerkingseenheden; deze produceren onder
meer grafietblokken die in raketten kunnen
worden gebruikt.

Filiaal van Korea Ryongbong General
Corporation (door de Verenigde Naties
aangewezen entiteit, 24.4.2009) zorgt voor het
beheer van fabrieken waar aluminiumpoeder
wordt gemaakt, dat voor raketten kan worden
gebruikt.
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Motivering

6.

Yongbyon Nuclear
Research Centre

7.

Hesong Trading
Corporation

Pyongyang, DVK

Onder controle van de Korea Mining
Development Corporation (KOMID) (aangewezen
door het Sanctiecomité van UNSCR 1718 in
april 2009): belangrijkste wapenhandelaar en
voornaamste uitvoerder van goederen en
uitrusting voor ballistische raketten en
conventionele wapens. Betrokken bij leveringen
die kunnen worden gebruikt in het programma
voor ballistische raketten.

8.

Korea Complex
Equipment Import
Corporation

Rakwondong, Potonggang
District, Pyongyang, DVK.

Onder controle van de Korea Ryonbong General
Corporation (aangewezen door het Sanctiecomité
van UNSCR 1718 in april 2009):
defensieconglomeraat gespecialiseerd in
aankopen voor de defensie-industrie van de DVK
en in ondersteuning van de verkoop van militaire
goederen van het land.

9.

Korea International
Chemical Joint Venture
Company (alias Choson
International Chemicals
Joint Operation
Company; Chosun
International Chemicals
Joint Operation
Company; International
Chemical Joint Venture
Corporation)

Hamhung, provincie ZuidHamgyong, DVK;

Onder controle van de Korea Ryonbong General
Corporation (aangewezen door het Sanctiecomité
van UNSCR 1718 in april 2009):
defensieconglomeraat gespecialiseerd in
aankopen voor de defensie-industrie van de DVK
en in ondersteuning van de verkoop van militaire
goederen van het land.

10.

Korea Kwangsong
Trading Corporation

Rakwondong, Potonggang
District, Pyongyang, DVK.

Onder controle van de Korea Ryonbong General
Corporation (aangewezen door het Sanctiecomité
van UNSCR 1718 in april 2009):
defensieconglomeraat gespecialiseerd in
aankopen voor de defensie-industrie van de DVK
en in ondersteuning van de verkoop van militaire
goederen van het land.

11.

Munitions Industry
Department (ook bekend
als: Military Supplies
Industry Department)

Pyongyang, DVK

Houdt toezicht op de militaire industrie van
Noord-Korea, waaronder het Tweede Economisch
Comité (SEC) en de KOMID. Hieronder valt ook
het toezicht op de ontwikkeling van het
programma voor ballistische raketten en van het
nucleaire programma van Noord-Korea.

Onderzoekscentrum dat heeft deelgenomen aan
de productie van plutonium voor militaire
toepassingen. Het centrum wordt beheerd door
het General Bureau of Atomic Energy (door de
Verenigde Naties aangewezen entiteit,
16.7.2009).

Man gyongdae-kuyok,
Pyongyang, DVK;
Mangungdae-gu, Pyongyang,
DVK

Stond tot voor kort onder leiding van Jon Pyong
Ho. Volgens sommige bronnen is Chu Kyuch'ang (Ju Gyu-chang), voormalig eerste
vicedirecteur van de afdeling wapenindustrie
(MID), thans directeur van de MID, dat in het
openbaar bekend staat als Afdeling
machinebouwindustrie. Chu was belast met het
algemene toezicht op het
rakettenontwikkelingsprogramma van NoordKorea, waaronder de lancering van de Taepo
Dong-2-raket (TD-2) op 5 april 2009 en de
mislukte lancering van een TD-2 in juli 2006.
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Reconnaissance General
Bureau (RGB) (ook
bekend als: Chongch'al
Ch'ongguk; RGB; KPA
Unit 586)
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Hyongjesan-Guyok,
Pyongyang, Noord-Korea;
Nungrado, Pyongyang,
Noord-Korea
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Motivering

Het algemeen verkenningsbureau (RGB) is de
belangrijkste inlichtingenorganisatie van NoordKorea. Het is begin 2009 opgericht, en is het
resultaat van het samengaan van de
inlichtingenorganisaties van de Koreaanse
Arbeiderspartij, de dienst operaties en Bureau 35,
en het verkenningsbureau van het Koreaanse
volksleger. Het RGB staat onder het directe gezag
van het ministerie van Defensie en is
voornamelijk belast met het vergaren van
militaire inlichtingen. Het RGB handelt in
conventionele wapens en controleert de Green
Pine Associated Corporation (Green Pine), een
door de EU aangewezen Noord-Koreaanse firma
die handel drijft in conventionele wapens.

II. Personen en entiteiten die financiële diensten verlenen die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in
verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens
A. Personen
Naam (en eventuele aliassen)

1.

JON Il-chun

2.

KIM Tong-un

3.

Kim Tong-Myo'ng (alias:
Kim Chin-so'k)

Identificatiegegevens

Geboortedatum: 24.8.1941

Motivering

In februari 2010 werd KIM Tong-un ontslagen
uit zijn ambt van directeur van Bureau 39, dat
onder meer belast is met de aankoop van
goederen via de diplomatieke missies van de
DVK, waardoor de sancties worden ontweken.
Hij werd vervangen door JON Il-chun. JON Ilchun is naar verluidt ook een van de leidende
figuren in de State Development Bank.

Voormalig directeur van Bureau 39 van het
Centraal Comité van de Arbeiderspartij,
betrokken bij de financiering van proliferatie.

Geboortejaar: 1964,
Nationaliteit: Noord-Koreaans.

Kim Tong-Myo'ng treedt op namens de Tanchon
Commercial Bank (in april 2009 aangewezen
door het Sanctiecomité van UNSCR 1718). Sinds
(ten minste) 2002 heeft Kim Dong Myong
diverse functies bekleed binnen Tanchon;
momenteel is hij president van de bank. Onder
het alias Kim Chin-so'k heeft hij tevens een rol
vervuld in het beheer van de belangen van
Amroggang (eigendom of onder zeggenschap
van de Tanchon Commercial Bank).

B. Entiteiten

1.

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Motivering

Korea Daesong Bank
(alias: Choson Taesong
Unhaeng; Taesong Bank)

Adres: Segori-dong,
Gyongheung St., Potonggang
District, Pyongyang

Noord-Koreaanse financiële instelling die
rechtstreeks ondergeschikt is aan Bureau 39 en
die betrokken is bij het faciliteren van de
proliferatiefinancieringsprojecten van NoordKorea.

Telefoon: 850 2 381 8221
Telefoon: 850 2 18111
toestel 8221
Fax: 850 2 381 4576
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Naam (en eventuele aliassen)

2.

Korea Daesong General
Trading Corporation
(alias: Daesong Trading;
Daesong Trading
Company; Korea Daesong
Trading Company; Korea
Daesong Trading
Corporation)
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Motivering

Adres: Pulgan Gori Dong 1,
Potonggang District,
Pyongyang

Onderneming die ondergeschikt is aan Bureau 39
en die wordt gebruikt voor het faciliteren van
buitenlandse transacties namens Bureau 39.

Telefoon: 850 2 18111
toestel 8204/8208
Telefoon: 850 2 381
8208/4188

De directeur van Bureau 39, KIM Tong-un, is
opgenomen in bijlage V van Verordening (EU)
nr. 329/2007 van de Raad.

Fax: 850 2 381 4431/4432

3.

Korea Kwangson Banking
Corp. (KKBC) (ook
bekend als: Korea
Kwangson Banking Corp;
KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street,
Centraal District, Pyongyang,
DVK

Dochtermaatschappij die handelt namens of
onder leiding van, eigendom is van of wordt
gecontroleerd door de Korea Ryonbong General
Corporation (in april 2009 aangewezen door het
Sanctiecomité van UNSCR 1718). Verleent
financiële diensten ten behoeve van de Tanchon
Commercial Bank (in april 2009 aangewezen
door het Sanctiecomité van UNSCR 1718) en de
Korea Hyoksin Trading Corporation (in april
2009 aangewezen door het Sanctiecomité van
UNSCR 1718). Sinds 2008 gebruikt Tanchon
KKBC als vehikel om fondsen over te maken,
vermoedelijk ten belope van miljoenen dollars.
Het betreft onder meer overmakingen, in 2009,
van fondsen van Birma naar China die in
verband worden gebracht met de Korea Mining
Development Trading Corporation (KOMID) (in
april 2009 aangewezen door het Sanctiecomité
van UNSCR 1718). Hyoksin, door de VN
bestempeld als een van de actoren die betrokken
zijn bij de ontwikkeling van
massavernietigingswapens, heeft in 2008
geprobeerd de KKBC te gebruiken in verband
met de aanschaf van uitrusting voor tweeërlei
gebruik. KKBC heeft ten minste één
dochtermaatschappij in het buitenland (in
Dandong, China).

4.

Office 39 of The Korean
Workers4 Party (ook
bekend als: Office #39;
Office No. 39; Bureau 39;
Central Committee; Third
Floor Division 39.)

Second KWP Government
Building (Koreaans:
Ch'o'ngsa), Chungso'ng,
Urban Tower (Korean'Dong),
Chung Ward, Pyongyang,
Noord-Korea;

Bureau 39 van de Koreaanse Arbeiderspartij is
betrokken bij illegale economische activiteit ten
behoeve van de Noord-Koreaanse regering. Het
heeft overal in het land onderafdelingen die
fondsen verzamelen en beheren, en is
verantwoordelijk voor het verwerven van
vreemde valuta voor het partijkader van de
Noord-Koreaanse Arbeiderspartij door middel
van illegale activiteiten, bijvoorbeeld drugshandel.
Bureau 39 controleert een aantal entiteiten in
Noord-Korea en in het buitenland met behulp
waarvan het tal van illegale activiteiten verricht,
zoals de productie, smokkel en distributie van
narcotica. Bureau 39 is ook betrokken bij
pogingen tot aanschaf van luxegoederen en de
overbrenging ervan naar Noord-Korea. Bureau 39
is een van de belangrijkste organisaties die tot
taak hebben valuta en handelswaar te verwerven.
Naar verluidt stond het onder gezag van wijlen
Kim Jong-il. Het heeft zeggenschap over
verscheidene handelsmaatschappijen, waarvan
sommige betrokken zijn bij illegale activiteiten,
zoals het Daesong General Bureau, dat deel
uitmaakt van de Daesong Group, de grootste
bedrijvengroep van het land. Volgens sommige
bronnen heeft Bureau 39 vertegenwoordigingen
in Rome, Peking, Bangkok, Singapore, Hongkong
en Dubai.

Chung-Guyok (Central
District), Sosong Street,
Kyongrim-Dong, Pyongyang,
Noord-Korea;
Changgwang Street,
Pyongyang, Noord-Korea.
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Motivering

Naar buiten toe verandert Bureau 39 vaak van
naam en voorkomen. De directeur van Bureau
39, JON il-chun, staat reeds op de EU-sanctielijst.
Bureau 39 produceerde methamfetamine in
Sangwon (provincie Zuid-Pyongan) en was ook
betrokken bij de distributie van methamfetamine
onder op kleine schaal opererende NoordKoreaanse smokkelaars, met het oog op de
distributie ervan in China en Zuid-Korea. Bureau
39 heeft tevens papaverboerderijen in de
provincies Noord-Hamkyo'ng en Noord-Pyongan,
en produceert opium en heroïne in Hamhu'ng en
Nachin. In 2009 was Bureau 39 betrokken bij
een mislukte poging om twee in Italië
vervaardigde luxejachten, ter waarde van meer
dan 15 miljoen dollar, aan te kopen en - via
China - naar Noord-Korea uit te voeren. De
poging tot uitvoer van de jachten, die bestemd
waren voor wijlen Kim Jong-il, werd verijdeld
door de Italiaanse autoriteiten en vormde een
inbreuk op de VN-sancties tegen Noord-Korea op
grond van UNSCR 1718, waarin uitdrukkelijk
wordt bepaald dat de lidstaten de levering,
verkoop of overbrenging van luxegoederen naar
Noord-Korea moeten voorkomen. Bureau 39
heeft in het verleden de Banco Delta Asia
gebruikt om opbrengsten van illegale activiteiten
wit te wassen. De Banco Delta Asia is in
september 2005 door het Amerikaanse
ministerie van Financiën bestempeld als "primair
zorgpunt in verband met witwaspraktijken" op
grond van sectie 311 van de Amerikaanse Patriot
Act, omdat zij een onaanvaardbaar risico op
witwassen en andere financiële misdrijven
vertegenwoordigde.

III. Personen en entiteiten die betrokken zijn bij de levering, aan of vanuit de DVK, van wapens en aanverwant materieel
van enigerlei aard, of van voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen
aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens
A. Personen
…
B. Entiteiten
…
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BIJLAGE III
Lijst van personen bedoeld in artikel 13, lid 1, onder c), en in artikel 15, lid 1, onder c)
…

BIJLAGE IV
Lijst van bijkantoren en dochtermaatschappijen bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b)
…

BIJLAGE V
Lijst van bijkantoren, dochtermaatschappijen en financiële entiteiten bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c) en d)
…
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BESLUIT 2013/184/GBVB VAN DE RAAD
van 22 april 2013
betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Besluit
2010/232/GBVB
voor het verlenen van aanverwante technische bijstand, dien
sten als tussenhandelaar en andere diensten, direct of indi
rect, aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik
in Myanmar/Birma;

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

(2)

(3)

De Raad heeft op 26 april 2010 Besluit 2010/232/GBVB
tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Bir
ma/Myanmar (1) vastgesteld.
In het licht van de ontwikkelingen in Myanmar/Birma
moeten alle beperkende maatregelen, met uitzondering
van het wapenembargo en het embargo op uitrusting
die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt,
worden ingetrokken als middel ter ondersteuning van
verdere positieve veranderingen.
Besluit 2010/232/GBVB dient dan ook te worden in
getrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en
alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en muni
tie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uit
rusting en onderdelen daarvoor, alsmede uitrusting die kan wor
den gebruikt voor binnenlandse repressie, aan Myanmar/Birma
door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van
de lidstaten - ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk van
daan komen - of met gebruik van schepen of vliegtuigen die
hun vlag voeren, is verboden.
2.

Het volgende is verboden:

a) het verlenen van technische bijstand, diensten als tussenhan
delaar en andere aan militaire activiteiten gerelateerde dien
sten, en de levering, de fabricage, het onderhoud of het
gebruik van wapens en alle soorten aanverwant materieel,
met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen
en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daar
voor, en van uitrusting die voor binnenlandse repressie
kan worden gebruikt, direct of indirect, aan natuurlijke of
rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in
Myanmar/Birma;

c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die er
toe strekken of tot gevolg hebben dat de in a) of b) bedoelde
verbodsbepaling wordt omzeild.
Artikel 2
1.

Artikel 1 is niet van toepassing op:

a) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke
militaire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden ge
bruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld
voor humanitair of beschermend gebruik, of voor program
ma's voor institutionele opbouw van de VN of de EU, of van
materieel dat bedoeld is voor crisisbeheersingsoperaties van
de EU of de VN;
b) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van mijnoprui
mingsuitrusting en materieel voor gebruik bij mijnoprui
mingsoperaties;
c) het verstrekken van financieringsmiddelen of financiële bij
stand in verband met dergelijke uitrusting of dergelijke pro
gramma's en operaties;
d) het verstrekken van technische bijstand in verband met der
gelijke uitrusting of dergelijke programma's en operaties;
mits deze uitvoer van tevoren door de ter zake bevoegde au
toriteit is goedgekeurd.
2.
Artikel 1 is niet van toepassing op beschermende kleding,
met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door
personeel van de Verenigde Naties, personeel van de EU of haar
lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van
humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassoci
eerd personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar
Myanmar/Birma wordt uitgevoerd.
Artikel 3

b) het verstrekken van financieringsmiddelen of financiële bij
stand in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van
met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering
voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer
van wapens en aanverwante uitrusting, alsmede van uitrus
ting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, of

Dit besluit is van toepassing tot 30 april 2014. Het wordt
voortdurend getoetst. Het wordt verlengd of gewijzigd waar
nodig, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan
niet zijn bereikt.

(1 )

Besluit 2010/232/GBVB wordt ingetrokken.

PB L 105 van 27.4.2010, blz. 22.

Artikel 4
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Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

23.4.2013

23.4.2013
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UITVOERINGSBESLUIT 2013/185/GBVB VAN DE RAAD
van 22 april 2013
houdende uitvoering van Besluit 2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Bijlage I bij Besluit 2012/739/GBVB moet dienovereen
komstig worden aangepast,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Gezien Besluit 2012/739/GBVB van de Raad van 29 november
2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1), en
met name artikel 27, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De Raad heeft op 29 november
2012/739/GBVB vastgesteld.

2012

Besluit

De Raad is van oordeel dat een persoon moet worden
geschrapt van de in bijlage I bij Besluit 2012/739/BVB
opgenomen lijst van personen en entiteiten die onder
worpen zijn aan beperkende maatregelen.
Voorts moeten de gegevens van de aan beperkende maat
regelen onderworpen personen en entiteiten die in bijlage
I bij Besluit 2012/739/GBVB zijn opgenomen, worden
geactualiseerd en gewijzigd.

(1) PB L 330 van 30.11.2012, blz. 21.

Artikel 1
Bijlage I bij Besluit 2012/739/GBVB wordt vervangen door de
bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

NL
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
Lijst van de in de artikelen 24 en 25 bedoelde personen en entiteiten
A. Personen
Naam

Identificatiegegevens

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

Maher (
) (ook
bekend als Mahir)
)
Al-Assad (

3.

Ali ( ) Mamluk (
(ook bekend als
Mamlouk)

4.

Atej (
) (ook
bekend als Atef, Atif)
Najib (
) (ook
bekend als Najeeb)

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (ook bekend
als Hafez Makhlouf)

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (ook bekend
als Mohammed Dib
Zeitoun)

7.

Amjad (
(
)

) Al-Abbas

8.

Rami (
(
)

) Makhlouf

9.

Abd Al-Fatah
(
)
Qudsiyah (

)

)

)

10.

Jamil (
) (ook
bekend als Jameel)
Hassan (
)

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

Motivering

Datum van
opneming op de
lijst

Geboortedatum: 11 september
1965;
Geboorteplaats: Damascus;
diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator
van het harde optreden tegen demonstranten.

23.5.2011

Geboortedatum: 8 december 1967;
diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het cen
traal comité van de Baath-partij, sterke man van de Repu
blikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; be
langrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen de
monstranten.

9.5.2011

Geboortedatum: 19 februari 1946;
Geboorteplaats: Damascus;
diplomatiek paspoort nr. 983

Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrok
ken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef
van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde op
treden tegen demonstranten.

9.5.2011

Geboortedatum: 2 april 1971;
Geboorteplaats: Damascus;
diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlich
tingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar
Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; be
trokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

Geboortedatum: 20 mei 1951;
Geboorteplaats: Damascus;
diplomatiek paspoort
nr. D000001300

Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het
harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij
het harde optreden tegen demonstranten in Baida.

9.5.2011

Geboortedatum: 10 juli 1969;
Geboorteplaats: Damascus;
paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft
controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Proper
ties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt
in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.

9.5.2011

Geboortedatum: 1953;
Geboorteplaats: Hama;
diplomatiek paspoort
nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het
harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; be
trokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

Geboortedatum: 3 mei 1953;
Geboorteplaats: Dera'a;
diplomatiek paspoort
nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het platte
landsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optre
den tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

Geboortedatum: 18 juni 1962;
Geboorteplaats: Kerdala;
paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking
als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

NL
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Naam
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Datum van
opneming op de
lijst

Identificatiegegevens

Motivering

Geboortedatum: 1 maart 1961;
Geboorteplaats: Latakia;
paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking
als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

Geboortedatum: 15 januari 1950;
Geboorteplaats: Al-Madehleh, Tar
tus

Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, betrokken
bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

13.

Munzir (
Al-Assad (

14.

Asif (
(

15.

Hisham (
) Ikhtiyar
(
,
,
) (ook bekend
als Al Ikhtiyar,
Bikhtiyar, Bikhtyar,
Bekhtyar, Bikhtiar,
Bekhtyar)

Geboortedatum: 20 juli 1941;
Geboorteplaats: Damascus

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, be
trokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.
Volgens berichten is hij overleden in het bombardement
van 18 juli 2012

23.5.2011

16.

Faruq (
) (ook
bekend als Farouq,
Farouk) Al Shar'
(
) (ook bekend
als Al Char', Al Shara',
Al Shara)

Geboortedatum: 10 december
1938

Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden
tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

17.

Muhammad (
) (ook
wel Mohamad) Nasif
(
) (ook bekend
als Naseef, Nassif,
Nasseef, Nasief)
Khayrbik (
,
) (ook bekend
als Khier Bek)

Geboortedatum: 10 april 1937 (of
20 mei 1937);
Geboorteplaats: Hama;
diplomatiek paspoort
nr. 0002250
Paspoort nr. 000129200

Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met natio
nale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden te
gen de burgerbevolking.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Geboortedatum: 20 mei 1966;
paspoort nr. 002954347

Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verschei
dene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-As
sad van wie hij een deel van de financiële en economische
belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (ook
bekend als Eyad)
Makhlouf (

Geboortedatum: 21 januari 1973;
Geboorteplaats: Damascus;
paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene in
lichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de
burgerbevolking.

23.5.2011

)

)

)

) Shawkat

)
)

)

20.

Bassam (
) Al
Hassan (
) (ook
bekend als Al Hasan)

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrok
ken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de be
trokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen
vreedzame demonstranten.
Overleden in het bombardement van 18 juli 2012

23.5.2011

22.

Ihab (
) (ook
bekend als Ehab, Iehab)
Makhlouf (
)

Geboortedatum: 21 januari 1973;
Geboorteplaats: Damascus;
paspoort nr. N002848852

Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst door middel
van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische re
gering.

23.5.2011

23.

Zoulhima (
)
(ook bekend als Zu
al-Himma) Chaliche
(
) (ook bekend
als Shalish, Shaleesh)
(ook bekend als Dhu alHimma Shalish)

Geboren: 1951 of 1946 of 1956;
Geboorteplaats: Kerdaha

Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de repres
sie tegen de manifestanten. volle neef van president Bashar
Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (ook bekend
als Shalish, Shaleesh)
(ook bekend als Riyad
Shalish)

Directeur van het Military Housing Establishment; financie
ringsbron van het regime; volle neef van president Bashar
Al-Assad.

23.6.2011

L 111/80
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25.

Brigadier Commandant
Mohammad (
)
(ook bekend als
Mohamed, Muhammad,
Mohammed)Ali (
)
Jafari (
) (ook
bekend als Jaafari,
Ja'fari, Aziz; of ook
Jafari, Ali; of Jafari,
Mohammad Ali; of
Ja'fari, Mohammad Ali;
of Jafari-Najafabadi,
Mohammad Ali)

26.

Generaal-majoor
Qasem (
)
Soleimani (
)
(ook bekend als Qasim
Soleimany)

27.

Hossein Taeb (ook
bekend als Taeb,
Hassan; ook bekend als
Taeb, Hosein; of Taeb,
Hossein; of Taeb,
Hussayn; of
Hojjatoleslam Hossein
Ta’eb)

28.

Publicatieblad van de Europese Unie

Identificatiegegevens

Geboortedatum: 1 september
1957;
Geboorteplaats: Yazd, Iran

23.4.2013

Motivering

Datum van
opneming op de
lijst

Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wach
ten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun
om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te
onderdrukken.

23.6.2011

Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun
om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te
onderdrukken.

23.6.2011

Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse
revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van
apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de
protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

Khalid (
) (ook
bekend als Khaled)
Qaddur (
) (ook
bekend als Qadour,
Qaddour)

Zakenpartner van Maher Al-Assad; financiert het regime.

23.6.2011

29.

Ra'if (
) AlQuwatly (
) (ook
bekeld als Ri'af AlQuwatli ook bekend als
Raeef Al-Kouatly)

Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal
zakenbelangen beheert; financiert het regime.

23.6.2011

30.

Mohammad (
)
(ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammed) Mufleh
(
) (ook bekend
als Muflih)

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad
Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstran
ten.

1.8.2011

31.

Generaal-majoor Tawfiq
(
) (ook
bekend als Tawfik)
Younes (
) (ook
bekend als Yunes)

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat
algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden te
gen de burgerbevolking.

1.8.2011

32.

Mohammed (
)
Makhlouf (
) (ook
bekend als Abu Rami)

Geboortedatum: 19.10.1932;
Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar
en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en
Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (ook bekend als
Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Verbonden met Mahir Al-Assad als lid van de Shabiha-mili
tie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden
tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Sha
biha-milities.

1.8.2011

34.

Hayel (
(
)

Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politieeenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de
repressie.

23.8.2011

) Al-Assad

Geboren: 1963
Geboorteplaats: Teheran, Iran

23.4.2013
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Identificatiegegevens

L 111/81

Motivering

Datum van
opneming op de
lijst

Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie
van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Sy
rische leger verlopen.

23.8.2011

Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionaris
sen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.

23.8.2011

Brigadier-General Rafiq
) (ook bekend als
(
Rafeeq) Shahadah
(
) (ook bekend als
Shahada, Shahade,
Shahadeh, Chahada,
Chahade, Chahadeh,
Chahada)

Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling
293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks be
trokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de
burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar
Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire in
lichtingen.

23.8.2011

38.

Brigadegeneraal Jamea
(
) Jamea (
)
(ook bekend als Jami
Jami, Jame', Jami')

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in
Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking
van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor
en Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van De
fensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.
Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van
18 juli 2012

23.8.2011

40.

Muhammad (
)
(ook bekend als
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Said
(
) (ook bekend
als Sa’id, Sa’eed, Saeed)
Bukhaytan (
)

Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische
Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur na
tionale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig
gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot
van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belang
rijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot
onderdrukking van de burgerbevolking.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980,
teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van pre
sident Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadegeneraal Nawful
(
) (ook bekend als
Nawfal, Nofal) AlHusayn (
) (ook
bekend als Al-Hussain,
Al-Hussein)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in
Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en
het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier Husam (
Sukkar (
)

Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel ad
viseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en
geweld tegen de burgerbevolking.

23.8.2011

44.

Brigadegeneraal
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in
Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en
het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.

23.8.2011

45.

Luitenant-Generaal
Munir (
) (ook
bekend als Mounir,
Mouneer, Monir,
Moneer, Muneer)
Adanov (
) (ook
bekend als Adnuf,
Adanof)

Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en
opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij
de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevol
king in Syrië.

23.8.2011

35.

Ali (
) Al-Salim
(
) (ook bekend
als Al-Saleem)

36.

Nizar (
) Al-Assad
(
) (ook bekend
als Al-Assaad, Al-Assad,
Al-Asaad)

37.

) Douba (

Voorheen hoofd van de "Nizar Oil
field Supplies"

Geboren: 1935;
Geboorteplaats: Aleppo

)

Geboren: 1951
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23.4.2013

Motivering

Datum van
opneming op de
lijst

Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlich
tingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking
van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Sha
biha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige
optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van
de Shabiha-milities.

23.8.2011

Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economi
sche steun aan het Syrische regime.

23.8.2011

Zoon van Ahmad Chehabi;
Geboortedatum: 7 mei 1972

Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van
Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economi
sche steun aan het Syrische regime.

2.9.2011

Tarif (
) Akhras
(
,
) (ook
bekend als Al Akhras)

Geboortedatum: 2 juni 1951;
Geboorteplaats: Homs, Syrië;
Syrisch paspoort nr. 0000092405

Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun
verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grond
stoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voor
zitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt
nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad.
Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van
Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor
geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun ver
leend aan het regime (bussen en voertuigen voor het trans
port van tanks).

2.9.2011

51.

Issam (
(
)

Voorzitter van Anbouba Agricultu
ral Industries Co.;
Geboren: 1952;
Geboorteplaats: Homs, Syrië

Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de
paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de bur
gerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, op
slagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële
betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.

2.9.2011

52.

Mazen (
(
)

Geboortedatum: 1.1.1958;
Geboorteplaats: Damascus;
paspoort nr.: 004415063 verloopt
op 6.5.2015 (Syrisch)

Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op
23.8.2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami
Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Sa
raafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de
Syrische centrale bank ondersteunt.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

Geboren: 1955;
Geboorteplaats: Dara'a

Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van
economische en financiële steun aan het Syrische regime
in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van
Syrië.

15.5.2012

54.

Generaal-Majoor Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (ook bekend als
Al-Ahmed)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk
voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel
Syrië.

14.11.2011

55.

Kolonel Lu'ai ( ) (ook
wel. Louay) al-Ali
(
)

Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling
Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden te
gen demonstranten in Dera'a.

14.11.2011

56.

Lt.-Generaal Ali (
)
Abdullah (
)
(ook bekend als
Abdallah) Ayyub
(
)

Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel).
Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de
monstranten in heel Syrië.

14.11.2011

57.

Lt.-Generaal Jasim
(
) (ook bekend
als Jasem, Jassim,
Jassem) al-Furayj
(
) (ook
bekend als Al-Freij)

Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig
optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

46.

Brigadegeneraal
Ghassan (
) Khalil
(
) (ook bekend als
Khaleel)

47.

Mohammed (
)
(ook bekend als
Mohammad,
Muhammad, Mohamed)
Jabir (
) (ook
bekend als Jaber)

48.

Samir (
(
)

49.

Fares (
) Chehabi
(
) (ook bekend
als Fares Shihabi; Fares
Chihabi)

50.

Geboorteplaats: Latakia

) Hassan

) Anbouba

) al-Tabba

) Mayaleh
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Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de ge
trouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad.
Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbe
volking in heel Syrië.

14.11.2011

Generaal Ghassan
(
) Belal (
)

Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van
de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördina
tor van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het
gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Sy
rië.

14.11.2011

60.

Abdullah (
) (ook
bekend als Abdallah)
)
Berri (

Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de
regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de geweldda
dige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.

14.11.2011

61.

George (
(
)

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de
gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot
geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

62.

Generaal-Majoor Zuhair
(
) (ook bekend
als Zouheir, Zuheir,
Zouhair) Hamad (
)

Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verant
woordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en
voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

63.

Amar (
) (ook
bekend als Ammar)
Ismael (
)
(ook bekend als Ismail)

Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van
Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan
de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot
geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (ook bekend
als Ismael)

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de
gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot
geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

65.

Generaal-majoor Nazih
(
)

Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Ver
antwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië
en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

66.

Kifah (
) Moulhem
(
) (ook bekend als
Moulhim, Mulhem,
Mulhim)

Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk
voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevol
king in Dair Al-Zor.

14.11.2011

67.

Generaal-Majoor Wajih
(
) (ook bekend
als Wajeeh) Mahmud
(
)

Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het
gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (ook
bekend als Al Sabbagh)

Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami
Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar AlAssad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia.
Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

14.11.2011

69.

Lt.-General Talal (
Mustafa (
)
Tlass (
)

Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Ver
antwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demon
stranten in heel Syrië.

14.11.2011

70.

Generaal-Majoor Fu'ad
(
) Tawil (
)

Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verant
woordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en
voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

Geboren: 1958

) Chaoui

)

Geboren op of rond 3 april 1973
Geboorteplaats: Damascus

Geboortedatum: 24 augustus 1959;
Geboorteplaats: Damascus.
Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street,
al Midani building, Damascus.
Syrisch paspoort nr. 004326765
afgegeven op 2 november 2008,
geldig tot november 2014
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71.

Bushra (
) AlAssad (
) (ook
bekend als Bushra
Shawkat)

Geboortedatum: 24.10.1960

Zus van Bashar Al-Assad, en echtgenote van Asif Shawkat,
adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de
nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie
met de Syrische president, Bashar Al-Assad, en andere be
langrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van
en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

72.

Asma (
) Al-Assad
(
) (ook bekend als
Asma Fawaz Al Akhras)

Geboortedatum: 11.8.1975;
Geboorteplaats: Londen, VK;
paspoortnummer: 707512830, ver
loopt op 22.9.2020;
Meisjesnaam: Al Akhras

Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoon
lijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische
president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij
verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

73.

Manal (
) Al-Assad
(
) (ook bekend als
Manal Al Ahmad)

Geboortedatum: 2.2.1970;
Geboorteplaats: Damascus;
Paspoort nr. (Syrisch):
0000000914;
Meisjesnaam: Al Jadaan

Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij
profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.

23.3.2012

74.

Anisa (
) (ook
bekend als Anissa,
Aneesa, Aneessa) AlAssad (
) (of
Anisah Al-Assad)

Geboren: 1934;
Meisjesnaam: Makhlouf

Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoon
lijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische
president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij
verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

75.

Lt.-Generaal Fahid
(
) (ook bekend als
Fahd) Al-Jassim
(
)

Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in
Homs.

1.12.2011

76.

General-Majoor Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (ook bekend
als Al-Hasan)

Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in
Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (
)
(of Khaleel) Zghraybih
(
,
) (of
Zghraybeh, Zghraybe,
Zghrayba, Zghraybah,
Zaghraybeh, Zaghraybe,
Zaghrayba, Zaghraybah,
Zeghraybeh, Zeghraybe,
Zeghrayba, Zeghraybah,
Zughraybeh,
Zughraybe, Zughrayba,
Zughraybah,
Zighraybeh, Zighraybe,
Zighrayba, Zighraybah)

14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in
Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (
)
Barakat (
)

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair be
trokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (
)
Makhluf (
) (ook
bekend als Makhlouf)

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair be
trokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Nazih (
)
(of Nazeeh) Hassun
(
) (of Hassoun)

Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrok
ken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011
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81.

Kapitein Maan (
)
(of Ma’an) Jdiid (
)
(of Jdid, Jedid, Jedeed,
Jadeed, Jdeed)

Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldple
gingen in Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (
) (of
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (of AlChaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de
geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

83.

Khald (
) (of Khaled)
Al-Taweel (
)
(ook bekend als AlTawil)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de
geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (of Fayyad)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de
geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

85.

Brigadegeneraal Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi
(
)

Commandant van het 154e regi
ment

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in
Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generaal-Majoor
Muhammad (
) (of
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Durgham

Commandant in de 4e divisie

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in
Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generaal-Majoor
Ramadan (
)
Mahmoud (
)
Ramadan (
)

Bevelhebber van het 35e regiment
van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in
Baniyas and Dera'a.

23.1.2012

88.

Brigadegeneraal Ahmed
(
) (of Ahmad)
Yousef (
) (of
Youssef) Jarad (
)
(of Jarrad)

Bevelhebber van de 132e brigade

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in
Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweer
geschut.

23.1.2012

89.

Generaal-Majoor Naim
(
) (of Naaeem,
Naeem, Na'eem, Naaim,
Na'im) Jasem (
)
Suleiman (
)

Commandant 3e divisie

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in
Douma.

23.1.2012

90.

Brigadegeneraal Jihad
( ) Mohamed (
)
(of Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Commandant 65e brigade

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in
Douma.

23.1.2012
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91.

Generaal-Majoor Fo'ad
(
) (of Fouad, Fu’ad)
Hamoudeh (
) (of
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Bevelhebber van de militaire ope
raties in Idlib

Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstran
ten neer te schieten in Idlib.

23.1.2012

92.

Generaal-Majoor Bader
(
) Aqel (
)

Bevelhebber van de speciale strijd
krachten

Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te over
handigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk
voor het geweld in Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadegeneraal
Ghassan (
) Afif
(
) (of Afeef)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en
Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadegeneraal
Mohamed (
) (of
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (ook bekend
als Maarouf, Ma'ruf)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel
demonstraten in Homs neer te schieten.

23.1.2012

95.

Brigadegeneraal Yousef
(
) Ismail
(
) (ook bekend
als Ismael)

Commandant 134e brigade

Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder
vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag om
gekomen demonstranten in Talbiseh.

23.1.2012

96.

Brigadegeneraal Jamal
(
) Yunes (
)
(ook bekend als
Younes)

Commandant 555e regiment

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in
Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadegeneraal Mohsin
(
) Makhlouf
(
)

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in AlHerak.

23.1.2012

98.

Brigadegeneraal Ali
(
)Dawwa

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in AlHerak

23.1.2012

99.

Brigadegeneraal
Mohamed (
) (ook
bekend als Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (of
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Commandant 106e brigade, presi
dentiële garde

Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en
te arresteren. Verantwoordelijk voor de repressie tegen
vreedzame demonstranten in Douma.

23.1.2012

100.

Generaal-Majoor Suheil
(
) (ook bekend als
Suhail) Salman (
)
Hassan (
)

Commandant 5e divisie

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het
gouvernement Dera'a.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (ook
bekend als Wafeeq)
Nasser (
)

Hoofd van de regionale afdeling
van Suwayda (militaire inlichtingen
dienst)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire in
lichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de
willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in
Suwayda.

23.1.2012
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102.

Ahmed (
) (ook
bekend als Ahmad)
Dibe (
) (of Dib,
Deeb)

Hoofd van de regionale afdeling
van Dera'a (directoraat algemene
veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het
directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de
willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in
Dera'a.

23.1.2012

103.

Makhmoud (
)
(ook bekend als
Mahmoud) al-Khattib
(
) (of Al-Khatib,
Al-Khateeb)

Hoofd van de afdeling onderzoek
(directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat
politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en
marteling van gevangenen.

23.1.2012

104.

Mohammad (
)
(ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammed) Heikmat
(
) (ook bekend
als Hikmat, Hekmat)
Ibrahim (
)

Hoofd van de afdeling operaties (di
rectoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat po
litieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en mar
teling van gevangenen.

23.1.2012

105.

Nasser (
) (ook
bekend als Naser) AlAli (
) (ook
bekend als
Brigadegeneraal Nasr alAli)

Hoofd van de regionale afdeling
van Dera'a (directoraat algemene
veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat po
litieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en mar
teling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de ves
tiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voor
malig hoofd van de afdeling te Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (
) Nader
( ) Al –Halqi
(
) (ook bekend
als Al-Halki)

Geboren: 1964;
Geboorteplaats: provincie Dara'a

Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als
premier betrokken bij de gewelddadige repressie door het
regime van de burgerbevolking.

27.2.2012

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha'ar
(
) (ook bekend
als Al-Chaar, Al-Shaar)
(ook bekend als
Mohammad Ibrahim
Al-Chaar)

Geboren: 1956;
Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Binnenlandse zaken. Is als minister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (
)
(ook bekend als
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Geboren: 1945;
Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoorde
lijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking
door het regime.

1.12.2011

109.

Imad (
)
Mohammad (
)
(ook bekend als
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Deeb
Khamis (
) (ook
bekend als: Imad
Mohammad Dib
Khamees)

Geboortedatum: 1 augustus 1961;
Geboorteplaats: nabij Damascus

Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Geboren: 1954;
Geboorteplaats: Tartous

Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Ad
ministratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de
gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het re
gime.

23.3.2012
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111.

Joseph (
) (ook
bekend als Josef)
) (of
Suwaid (
Swaid) (ook bekend als.
Joseph Jergi Sweid,
Joseph Jirgi Sweid)

Geboren: 1958;
Geboorteplaats: Damascus.

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de
gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het re
gime.

23.3.2012

112.

Ir. Hussein (
)
(ook bekend als
Hussain) Mahmoud
(
) Farzat (
)
(ook bekend als
Hussein Mahmud
Farzat)

Geboren: 1957;
Geboorteplaats: Hama

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de
gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het re
gime.

23.3.2012

113.

Mansour (
)
Fadlallah (
)
Azzam (
) (ook
bekend als: Mansur Fadl
Allah Azzam)

Geboren: 1960;
Geboorteplaats: provincie Sweida

Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (
) AbdulGhani (
)
Sabouni (
)
(ook bekend als: Imad
Abdul Ghani Al Sabuni)

Geboren: 1964;
Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als minis
ter mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie
van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

115.

Generaal Ali (
)
Habib (
) (ook
bekend als Habeeb)
Mahmoud (
)

Geboren: 1939;
Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische
regime en het Syrische leger, en betrokken bij de geweldda
dige repressie tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Geboren: 1943;
Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische
regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen
de burgerbevolking.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Geboren: 1966;
Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische
regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de
burgerbevolking.

23.9.2011

)
)

118.

Dr. Mohammad (
)
(of Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (ook bekend
als Al-Chaar, Al-Sha'ar,
Al-Cha'ar)

Geboren: 1956;
Geboorteplaats: Aleppo

Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met
het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige re
pressie tegen de burgerbevolking.

1.12.2011

119.

Sufian (
(
)

Geboren: 1944;
Geboorteplaats: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Ban
den met het regime en betrokken bij de gewelddadige re
pressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (
Slakho (

)

Geboren: 1955;
Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en
betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbe
volking.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (
Rashed (

)

Geboren: 1964;
Geboorteplaats: provincie Aleppo

Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime
en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burger
bevolking.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (
)
(ook bekend als Faysal)
Abbas (
)

Geboren: 1955;
Geboorteplaats: provincie Hama

Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en
betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbe
volking.

27.2.2012

) Allaw

)

) Al-
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123.

Ghiath (
) Jeraatli
(
) (Jer'atli,
Jir'atli, Jiraatli)

Geboren: 1950;
Geboorteplaats: Salamiya

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrok
ken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

124.

Yousef (
)
Suleiman (
)
Al-Ahmad (
) (ook
bekend als Al-Ahmed)

Geboren: 1956;
Geboorteplaats: Hasaka

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrok
ken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Geboren: 1953;
Geboorteplaats: Hama

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrok
ken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (ook
bekend als Buthaina
Shaaban)

Geboren: 1953;
Geboorteplaats: Homs, Syrië

Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008
en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen
de burgerbevolking.

26.6.2012

127.

Brigadegeneraal Sha'afiq
(
) (ook bekend
als Shafiq, Shafik) Masa
(
) (ook bekend als
Massa)

Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingen
dienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering
van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de
onderdrukking van de burgerbevolking.

24.7.2012

128.

Brigadegeneraal Burhan
(
) Qadour (
)
(ook bekend als
Qaddour, Qaddur)

Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingen
dienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering
van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

129.

Brigadegeneraal Salah
(
) Hamad ( )

Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst
van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van
in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

130.

Brigadegeneraal
Muhammad (
) (of:
Mohammed) Khallouf
(
) (ook bekend
als Abou Ezzat)

Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina"
(Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die
de kern vormt van het repressieapparaat van het leger. Is
rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegen
standers van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering
van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

131.

Generaal-Majoor Riad
(
) (ook Riyad)
al-Ahmed (
) (ook
bekend als
Al-Ahmad)

Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst
van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het
ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

132.

Brigadegeneraal AbdulSalam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de in
lichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor
de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

133.

Brigadegeneraal Jawdat
(
) al-Ahmed
(
) (ook bekend als
Al-Ahmad)

Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van
de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in
hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay (
Mihoub (
)

Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a
gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de
inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor
de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

,
)

)

)
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135.

Kolonel Suhail (
)
(ook bekend als Suheil)
Al- Abdallah)
(
) (ook
bekend als Al-Abdallah)

Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van
de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in
hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

136

Brigadegeneraal Khudr
(
) Khudr (
)

Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingen
dienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis
gehouden opponenten.

24.7.2012

137.

Brigadegeneraal Ibrahim
(
) Ma'ala (
)
(ook bekend als Maala,
Maale)

Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlich
tingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam
Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van
in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

138.

Brigadegeneraal Firas
(
) Al-Hamed
(
) (ook bekend als
Al-Hamid)

Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtin
gendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hech
tenis gehouden opponenten.

24.7.2012

139.

Brigadegeneraal
Hussam (
) (ook
bekend als Husam,
Housam, Houssam)
Luqa (
) (ook
bekend als Louqa,
Louca, Louka, Luka)

Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke
veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr alAli opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in
hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

140.

Brigadegeneraal Taha
( ) Taha ( )

Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van
het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de
foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (ook
bekend als Basel) Bilal
(
)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft
rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponen
ten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis
worden gehouden.

24.7.2012

142.

Ahmad (
) (ook
bekend als Ahmed)
Kafan (
)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft
rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponen
ten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis
worden gehouden.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft
rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponen
ten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis
worden gehouden.

24.7.2012

144.

Ahmed (
) (ook
bekend als Ahmad)
al-Jarroucheh (
(ook bekend als
Al-Jarousha,
Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha,
Al-Jarouchah,
Al-Jaroucheh)

Geboren: 1957

Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingen
dienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoorde
lijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in
de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de on
derdrukking van de opponenten door de Syrische autoritei
ten en is met name belast met de onderdrukking van de
Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

Geboortedatum: 1 februari 1948

Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van
de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de oppo
nenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 ver
antwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de
Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid,
is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlich
tingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kader
leden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds
9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden.
Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de
opponenten door het regime en is met name belast met
de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buiten
land.

24.7.2012

145.

)

)

Michel (
)
Kassouha (
)
(ook bekend als
Kasouha) (ook bekend
als Ahmed Salem; of
ook als Ahmed Salem
Hassan)

)
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146.

Generaal Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (ook
bekend als Ismael)

Geboren: 1960;
Plaats van oorsprong: Derikich, re
gio Tartous

Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtin
gendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de
afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlich
tingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spe
len een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime.
In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de
militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering ge
ven aan de onderdrukking van de opponenten door het
regime.

24.7.2012

147.

Generaal Amer (
)
al-Achi (
) (ook
bekend als Amis al
Ashi; of als Ammar
Aachi; of ook als Amer
Ashi)

Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd
van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de
luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de
Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de
inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi be
trokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.

24.7.2012

148.

Generaal Mohammed
(
) (ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (of
Mohammed Ali Naser)

Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de presi
dent. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Repu
blikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van
de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlich
tingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke
oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken
van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks
deel aan de onderdrukking van de opponenten.

24.7.2012

149.

Generaal Issam (
Hallaq (
)

Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel
over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.

24.7.2012

150.

Ezzedine (
)
Ismael (
) (ook
bekend als Ismail)

Geboren: medio jaren veertig
(waarschijnlijk 1947);
Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh.

Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtin
gendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin
van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheids
adviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur
van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij
het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het re
gime.

24.7.2012

151.

Samir (
) (ook
bekend als Sameer)
Joumaa (
) (of
Jumaa, Jum'a, Joum'a)
(ook bekend als Abou
Sami)

Geboren: rond 1962

Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad
Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadvi
seurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt
van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als ge
trouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir
Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid
jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (
) (ook
bekend als Kadri) Jamil
(
) (ook bekend
als Jameel)

Viceminister-president voor Economische Zaken, minister
van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is
als viceminister mede verantwoordelijk voor de geweldda
dige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

153.

Waleed (
) (ook
bekend als Walid) Al
Mo'allem (
) (ook
bekend als Al Moallem,
Muallem)

Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en
Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

154.

Generaal-Majoor Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (ook
bekend als Al-Furayj)

Minister van Defensie en militair commandant. Is als vice
minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige re
pressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

Geboren: rond 1960

)
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155.

Dr. Mohammad (
)
(ook bekend als
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) AbdulSattar (
)
(ook bekend als Abd alSattar) Al Sayed
(
) (of ook als Al
Sayyed)

Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

156.

Ir. Hala ( )
) (ook
Mohammad (
bekend als Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)Al Nasser
(
)

Minister van Toerisme. Is als viceminister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

16.10.2012

157.

Ir. Bassam (
Hanna ( )

)

Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

16.10.2012

158.

Ir. Subhi (
)
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
)
(ook bekend als AlAbdullah)

Minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als
viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige
repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (
)
(ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammed) Yahiya
(
) (ook bekend
als Yehya, Yahya, Yihya,
Yihia, Yahia) Moalla
( ) (ook bekend als
Mu’la, Ma’la, Muala,
Maala, Mala)

Minister van Hoger Onderwijs. Is als viceminister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(ook bekend als Al
Wazz)

Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (
)
(ook bekend als
Muhammad, Mohamed,
Mohammed,
Mohammad) Zafer
(
) (ook bekend
als Dhafer) Mohabak
(
) (ook bekend
als Mohabbak,
Muhabak, Muhabbak)

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als vice
minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige re
pressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (
)
Ibraheem (
)
(ook bekend als
Ibrahim) Sa'iid
(
) (ook bekend
als Said, Sa’eed, Saeed)

Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als vice
minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige re
pressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

)

)
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164.

Ir. Yasser (
) (ook
bekend als Yaser) Al
Siba'ii (
) (of
Al-Sibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Minister van Openbare Werken. Is als viceminister mede
verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de bur
gerbevolking door het regime.

16.10.2012

165.

Ir. Sa'iid (
) (ook
bekend als Sa'id, Sa’eed,
Saeed) Ma'thi (
)
(ook bekend als Mu’zi,
Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi,
Maazi) Hneidi (
)

Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Is als viceminis
ter mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie
van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (
)
(ook bekend als
Lubanah) Mushaweh
(
) (ook bekend
als Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Geboren: 1955
Geboorteplaats: Damascus

Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (
)
(ook bekend als Jasem)
Mohammad (
) (of
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Zakaria
(
)

Geboren: 1968

Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als vice
minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige re
pressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

168.

Omran (
) Ahed
( ) Al Zu'bi (
)
(ook bekend als Al
Zoubi, Al Zo’bi, Al
Zou’bi)

Geboren op 27 september 1959;
Geboorteplaats: Damascus

Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan
Abdo (
bekend als
Sikhny (
bekend als
Al-Sekhny,

Minister van Industrie. Is als viceminister mede verantwoor
delijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevol
king door het regime.

16.10.2012

170.

Najm (
) (ook
bekend als Nejm)
Hamad ( ) Al Ahmad
(
) (ook bekend als
Al-Ahmed)

Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoorde
lijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking
door het regime.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef
(
)

Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede ver
antwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burger
bevolking door het regime.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (
) Heidar
(
) (ook bekend
als Haidar, Heydar,
Haydar)

Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister
mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van
de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (
)
(ook bekend als Nazira,
Nadheera, Nadhira)
Farah (
) Sarkees
(
) (ook Sarkis)

Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verant
woordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbe
volking door het regime.

16.10.2012

(
)
) (ook
Abdou) Al
) (ook
Al-Sikhni,
Al-Sekhni)
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor
de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het
regime.

16.10.2012

175.

Najm-eddin
(
) (ook
bekend als Nejm-eddin,
Nejm-eddeen, Najmeddeen, Nejm-addin,
Nejm-addeen, Najmaddeen, Najm-addin)
Khreit (
) (ook
bekend als Khrait)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor
de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het
regime.

16.10.2012

176.

Abdullah (
)
(ook bekend als
Abdallah) Khaleel
(
) (ook Khalil)
Hussein (
) (ook
Hussain)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor
de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het
regime.

16.10.2012

177.

Jamal (
) Sha'ban
(
) (ook bekend
als Shaaban) Shaheen
(
)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor
de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het
regime.

16.10.2012

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
) (ook
bekend als Suleiman
Maarouf, Sulayman
Ma'ruf, Sleiman
Maarouf; Sulaiman
Maarouf)

Paspoort: in het bezit van een Brits
paspoort

Zakenman die dicht bij de familie van president Al-Assad
staat. Bezit aandelen in de op de lijst geplaatste tv-zender
Addounia TV. Onderhoudt nauwe contacten met Muham
mad Nasif Khayrbik, die op de lijst is geplaatst. Steunt het
Syrische regime.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Gehuwd met Rami Makhlouf,
dochter van Waleed (alias Walid)
Othman;
Geboortedatum: 31 januari 1977;
Geboorteplaats: gouvernement La
takia;
ID nr.: 06090034007

Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen
met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar AlAssad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en
die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met
het Syrische regime en profiteert ervan.

16.10.2012

Identificatiegegevens

Motivering

) Othman

B. Entiteiten
Naam

1.

Bena Properties

2.

Al Mashreq Investment
Fund (AMIF) (ook
bekend als Sunduq Al
Mashrek Al Istithmari)

3.

Hamcho International
(alias Hamsho
International Group)

Datum van
opneming op de
lijst

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het re
gime.

23.6.2011

P.O. Box 108,
Damascus;
Tel.: 963 112110059 /
963 112110043
Fax: 963 933333149

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het re
gime.

23.6.2011

Baghdad Street,
P.O. Box 8254,
Damascus;
Tel.: 963 112316675
Fax: 963 112318875;
Website: www.hamshointl.com
E-mail: info@hamshointl.com en
hamshogroup@yahoo.com

Onder zeggenschap van Mohammed Hamcho of Hamsho;
financiert het regime.

23.6.2011

23.4.2013
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4.

Military Housing
Establishment (ook
bekend als MILIHOUSE)

Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van
Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financiert het
regime.

23.6.2011

5.

Directoraat politieke
veiligheid

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

23.8.2011

6.

Directoraat algemene
inlichtingen

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

23.8.2011

7.

Directoraat militaire
inlichtingen

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

23.8.2011

8.

Inlichtingendienst
luchtmacht

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

23.8.2011

9.

Quds-divisie van de
Revolutionaire Garde
(IRGC) (ook Qodsdivisie)

Teheran, Iran

De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de
Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qodsdivisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische
regime te helpen de protesten in het land de kop in te
drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdien
sten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning ver
strekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiaal van de Cham Holding (Seha
nya Dara'a Highway, P.O. Box
9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

11.

Cham Investment
Group

Filiaal van de Cham Holding (Seha
nya Dara'a Highway, P.O. Box
9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh
sqr. Damascus
P.O. Box: 2337
Damascus Syrian Arab Republic;
Tel: (+963) 11 2456777 en
2218602;
Fax: (+963) 11 2237938 en
2211186;
E-mailadres van de bank:
Publicrelations@reb.sy
Website: www.reb.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

2.9.2011

13.

Addounia TV (ook
bekend als Dounia TV)

Tel: +963-11-5667274;
+963-11-5667271;
Fax: +963-11-5667272;
Website: http://www.addounia.tv

Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbe
volking van Syrië.

23.9.2011
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14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa
Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif
Dimashq - Syria
P.O. Box 9525;
Tel +963 (11) 9962; +963 (11)
668 14000; +963 (11) 673 1044;
Fax +963 (11) 673 1274;
E-mail: info@chamholding.sy
Website: www.chamholding.sy

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding
van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel
Middle East Company)

Adres: Dair Ali Jordan Highway,
P.O. Box 13052,
Damascus - Syria
Tel. +963-11-2212345;
Fax +963-11-44694450
E-mail: sales@eltelme.com
Website: www.eltelme.com

Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten,
alsook andere uitrusting voor het Syrische leger.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions
Co.

Adres: Dara'a Highway,
Damascus, Syria;
Tel: +963-11-6858111;
Mobiele telefoon:
+963-933-240231

Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere ge
bouwen ten behoeve van het leger.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias
SOROH Al Cham
Company)

Adres: Adra Free Zone Area
Damascus - Syria;
Tel: +963-11-5327266;
Mobiele telefoon:
+963-933-526812;
+963-932-878282;
Fax +963-11-5316396
E-mail: sorohco@gmail.com
Website:
http://sites.google.com/
site/sorohco

Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten
waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten
worden vervaardigd. Rami Makhlouf is voor 100% eigenaar
van het bedrijf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th
Floor,
BP 2900;
Tel: +963 11 61 26 270;
Fax: +963 11 23 73 97 19;
E-mail: info@syriatel.com.sy;
Website: http://syriatel.sy/

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron
van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het
bedrijf 50% van zijn winst aan de regering.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor Baramkeh - Damascus;
Tel: +963-11-2260805;
Fax: +963-11-2260806
E-mail: mail@champress.com
Website: www.champress.net

Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes
en oproept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus Duty Free Zone;
Tel: 00963 11 2137400;
Fax: 00963 11 2139928

Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en op
roept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de
recherches syrien
(CERS) (ook bekend als
Centre d'Etude et de
Recherche Scientifique
(CERS); ook Scientific
Studies and Research
Center (SSRC); of
Centre de Recherche de
Kaboun

Barzeh Street,
P.O. Box 4470,
Damascus

Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van
apparatuur die rechtstreeks wordt gebruikt voor het toezicht
op en de repressie van demonstranten.

1.12.2011
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22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street
Bldg. 9,
P.O. Box 7155,
Damascus;
Tel: 963112725499;
Fax: 963112725399

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,
P.O. Box 6394,
Damascus;
Tel./fax: 63114471080

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical
Construction Factory
(MCF)

P.O. Box 35202,
Industrial Zone,
Al-Qadam Road,
Damascus

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

25.

Syronics - Syrian Arab
Co. for Electronic
Industries

Kaboon Street,
P.O. Box 5966,
Damascus;
Tel.: +963-11-5111352;
Fax +963-11-5110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh Organization for
Engineering Industries

P.O. Box 5966,
Abou Bakr Al-Seddeq
St., Damascus
en P. O. Box 2849
Al-Moutanabi Street,
Damascus
en P.O. BOX 21120
Baramkeh,
Damascus
Tel: 963112121816;
963112121834; 963112214650;
963112212743; 963115110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur
door CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil
Company (Sytrol)

Prime Minister Building,
17 Street Nissan,
Damascus, Syria

Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uit
voer uit Syrië. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum
Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil
Company,
P.O. Box 60694,
Damascus, Syria,
P.O. Box 60694;
Tel: 963113141635;
Fax: 963113141634;
E-mail: info@gpc-sy.com

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron
van het regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum
Company

Dummar - New Sham -Western
Dummar 1st. Island -Property
2299 - AFPC Building
P.O. Box 7660
Damascus, Syria;
Tel: 00963-11- (6183333);
00963-11- (31913333);
Fax: 00963-11- (6184444);
00963-11- (31914444);
afpc@afpc.net.sy

Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron
van het regime.

1.12.2011
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30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th
Floor, Maysaloun Street,
P.O. Box 7572
Damascus, Syria;
Tel: +963 11-222-8200;
+963 11-222-7910;
Fax: +963 11-222-8412

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th
Floor, Maysaloun Street,
Damascus, Syria;
Tel: +963 11-222-7604;
+963 11-221-8376;
Fax: +963 11-221-0124

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat
St.
P.O. Box: 5467;
Fax: 224 4909; 245 3471;
Tel: 222 8403;
E-mail: s.bank@scs-net.org, postgm@net.sy

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

33.

Agricultural
Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Buil
ding, Damascus Tajhez,
P.O. Box 4325,
Damascus, Syria;
Tel: +963 11-221-3462;
+963 11-222-1393;
Fax: +963 11-224-1261;
Website: www.agrobank.org

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese
Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank
Building, 6th Floor, Makdessi
Street, Hamra,
P.O. Box 11-8701,
Beirut, Lebanon;
Tel: +961 1-741666;
Fax: +961 1-738228;
+961 1-753215;
+961 1-736629;
Website: www.slcb.com.lb

Filiaal van de al op de lijst geplaatste Commercial Bank of
Syria. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum
Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and
6th Floor Zillat Street Mazza Area
P.O. Box 9120
Damascus, Syria;
Tel: +963 11-662-1175;
+963 11-662-1400;
Fax: +963 11-662-1848

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum
Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia
Dar Es Saada 16,
P.O. Box 9120,
Damascus, Syria;
Tel: +963 116691100

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum
Company

Building No. 653 - 1st Floor, Daraa
Highway,
P.O. Box 81,
Damascus, Syria

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012
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38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat
Square
Postal address: Altjreda al Maghre
beh square,
Damascus, Syrian Arab Republic,
P.O. Box: 2254

Financieringsbron van het regime.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum
company

Addres: Dummar Province, Expan
sion Square, Island 19-Building 32
P.O. Box: 2849 of 3378;
Tel: 00963-11-3137935 of
3137913;
Fax: 00963-11-3137979 of
3137977;
E-mail: spccom2@scs-net.org of
spccom1@scs-net.org;
Websites: www.spc.com.sy www.
spc-sy.com

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron
van het regime.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company
(The Syrian Company
for the Storage and
Distribution of
Petroleum Products)

Hoofdzetel: Damascus - Al Adawi Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron
st., Petroleum building;
van het regime.
Fax: 00963-11/4445796;
Tel:
00963-11/44451348
–
4451349;
E-mail: mahrukat@net.sy;
Website: http://www.mahrukat.gov.
sy/indexeng.php

23.3.2012

41.

General Organisation of
Tobacco

Salhieh Street 616,
Damascus, Syria

Financieringsbron van het regime. De "General Organisation
of Tobacco" is volledig eigendom van de Syrische overheid.
De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de ver
koop van vergunningen voor het in de handel brengen van
buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van
buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de
Syrische overheid.

15.5.2012

42.

Ministerie van Defensie

Adres: Umayyad
Square, Damascus;
Telefoon: +963-11-7770700

Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

26.6.2012

43.

Ministerie van
Binnenlandse Zaken

Adres: Merjeh Square,
Damascus.:
Telefoon: +963-11-2219400;
+963-11-2219401;
+963-11-2220220;
+963-11-2210404

Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan
de onderdrukking.

26.6.2012

44.

Syrisch Bureau van
nationale veiligheid

Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische
Baath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking.
Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem ge
weld te gebruiken tegen demonstranten.

26.6.2012

45.

Syria International
Islamic Bank (SIIB) (ook
bekend als: Syrian
International Islamic
Bank; ook bekend als
SIIB)

De SIIB is opgetreden als dekmantel voor de Commercial
Bank of Syria, waardoor laatstgenoemde bank de haar door
de EU opgelegde sancties kon omzeilen. In 2011 en 2012
heeft de SIIB heimelijk financiering ten belope van bijna 150
miljoen dollar gefaciliteerd namens de Commercial Bank of
Syria. Financiële regelingen die ogenschijnlijk door de SIIB
werden getroffen, werden eigenlijk door de Commercial
Bank of Syria getroffen. Naast de samenwerking met de
Commercial Bank of Syria om sancties te omzeilen, heeft
de SIIB in 2012 bovendien verscheidene betalingen voor
aanzienlijke bedragen gefaciliteerd voor rekening van de Sy
rian Lebanese Commercial Bank, een andere bank die reeds
door de EU in de lijst is opgenomen. Op deze manier heeft
de SIIB bijgedragen tot de financiering van het Syrische
regime.

26.6.2012

Adres: Syria International Islamic
Bank Building, Main Highway
Road, Al Mazzeh Area,
P.O. Box 35494,
Damascus, Syria
Andere vestiging: P.O. Box 35494,
Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the
Consulate of Saudi Arabia,
Damascus, Syria
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46.

General Organisation of
Radio and TV (ook
bekend als Syrian
Directorate General of
Radio & Television Est;
ook bekend als: General
Radio and Television
Corporation; ook
bekend als Radio and
Television Corporation;
ook bekend als: GORT)

Adres: Al Oumaween Square,
P.O. Box 250,
Damascus, Syria;
Tel. (963 11) 223 4930

Door de overheid beheerd agentschap dat onder het minis
terie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voor
lichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Ver
antwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van
de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een sa
tellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid.
GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking
in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor
het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil
Transport (ook bekend
als: Syrian Crude Oil
Transportation
Company; ook bekend
als: "SCOT"; ook
bekend als:
"SCOTRACO")

Banias Industrial Area, Latakia En
trance Way,
P.O. Box 13,
Banias, Syria;
Website www.scot-syria.com;
E-mail: scot50@scn-net.org

Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid.
Financieringsbron van het regime.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Datum van oprichting: 4 juli 2000;
Oprichtingsnummer:
394678;
Directeur: Rami Makhlouf;
Geregistreerd
vertegenwoordiger:
Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf,
die op de EU-lijst is geplaatst van personen voor wie beper
kende maatregelen gelden, wegens het verlenen van financi
ële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt
Drex Technologies om zijn internationale financiële deel
nemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meer
derheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de
lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het
Syrische regime verleent.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing
Organisation

Adres: Bab Al-Faraj
P.O. Box 729,
Aleppo;
Tel.: +96321 2239495/6/7/8;
Cmo-aleppo@mail.sy,
www.cmo.
gov.sy

Overheidsbedrijf Financieringsbron van het regime.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines
(ook bekend als SAA,
ook bekend als Syrian
Air)

Al-Mohafazeh Square,
P.O. Box 417,
Damascus, Syria;
Tel: +963112240774

Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime.
Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

24.7.2012

51.

Drex Technologies
Holding S.A.

In Luxemburg geregistreerd onder
nr. B77616, voorheen op het
hierna volgende adres gevestigd:
17, rue Beaumont
L-1219 Luxemburg

Rami Makhlouf is de uiteindelijk rechthebbende van Drex
Technologies Holding S.A. Hij is door de EU op de lijst
geplaatst omdat hij financiële steun aan het Syrische regime
verleent.

17.8.2012

52.

Megatrade

Adres: Aleppo Street,
P.O. Box 5966,
Damascus, Syria;
Fax: 963114471081

Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research
Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond
van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel
in producten voor tweeërlei gebruik.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Adres: Rukn Addin, Saladin Street,
Building 5,
P.O. Box 7006,
Damascus, Syria

Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research
Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond
van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel
in producten voor tweeërlei gebruik.

16.10.2012”
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BESLUIT 2013/186/GBVB VAN DE RAAD
van 22 april 2013
houdende wijziging van Besluit 2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

(2)

(3)

De Raad heeft op 29 november 2012 Besluit
2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen te
gen Syrië (1) vastgesteld.
Op 18 februari 2013 verklaarde de Raad dat de sancties
tegen Syrië geëvalueerd en opnieuw bezien moeten wor
den om de oppositie te steunen en te helpen.
De Raad is van oordeel dat er met betrekking tot be
paalde beperkende maatregelen afwijkingen moeten wor
den ingevoerd om de Syrische bevolking te helpen, met
name uit humanitaire overwegingen, om weer een nor
maal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in
stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en nor
male economische activiteiten te herstellen of andere ci
viele doelen te dienen. De Raad is van mening dat de
Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Op
positiekrachten, die door de Europese Unie wordt ge
accepteerd als legitieme vertegenwoordiger van de Syri
sche bevolking, in dat proces geraadpleegd moet worden.

(4)

In verband hiermee heeft de Raad besloten tot aanpassing
van de maatregelen inzake het verbod op de invoer van
olie, het verbod op de uitvoer van essentiële uitrusting en
technologie aan sleutelsectoren van de aardolie- en aard
gasindustrie in Syrië en het verbod op investeren in de
Syrische oliesector.

(5)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is een
nieuw optreden van de Unie nodig.

(6)

Besluit 2012/739/GBVB moet dienovereenkomstig wor
den gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

opbouw te stimuleren en normale economische activiteiten
te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwij
king van artikel 6, leden 1 en 2, mogen de bevoegde au
toriteiten van een lidstaat de aanschaf, de invoer of het ver
voer toestaan van ruwe olie en petroleumproducten uit Syrië
en de daarmee gemoeide financiering of financiële dienstver
lening, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekerin
gen en herverzekeringen toestaan, mits aan de volgende
voorwaarden voldaan is:
a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en
Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrok
ken lidstaat;
b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten
goede aan een in artikel 25, lid 1, bedoelde persoon of
entiteit; en
c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in
dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van
elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.
Artikel 9 bis
Om de Syrische bevolking te helpen, met name uit humani
taire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te
maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de weder
opbouw te stimuleren en normale economische activiteiten
te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwij
king van artikel 8, leden 1 en 2, mogen de bevoegde au
toriteiten van een lidstaat de verkoop, levering of overdracht
toestaan van essentiële uitrusting en technologie aan sleutel
sectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië, be
doeld in artikel 8, lid 1, of aan Syrische ondernemingen of
ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sec
toren actief zijn, en de levering toestaan van de daarmee
gemoeide technische bijstand en opleiding en andere dien
sten, almede financieringsmiddelen of financiële bijstand,
mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:
a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en
Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrok
ken lidstaat;

Besluit 2012/739/GBVB van de Raad wordt als volgt gewijzigd:
1) de volgende artikelen worden ingevoegd:

b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten
goede aan een in artikel 25, lid 1, bedoelde persoon of
entiteit; en

"Artikel 6 bis
Om de Syrische bevolking te helpen, met name uit humani
taire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te
maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de weder
(1) PB L 330 van 30.11.2012, blz. 21.

c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in
dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van
elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.
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Artikel 14 bis
Om de Syrische bevolking te helpen, met name uit humani
taire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te
maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de weder
opbouw te stimuleren en normale economische activiteiten
te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwij
king van artikel 13, punten a), c) en e), mogen de bevoegde
autoriteiten van een lidstaat toestaan een financiële lening of
krediet te verstrekken aan c.q. een deelneming te verwerven
of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief zijn in
de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de
Syrische aardolie-industrie of in Syrische ondernemingen of
ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sec
toren actief zijn, dan wel een joint venture op te richten met
ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de
productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-in
dustrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun
zeggenschap, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:
a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en
Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrok
ken lidstaat;
b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten
goede aan een in artikel 25, lid 1, bedoelde persoon of
entiteit; en
c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in
dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

23.4.2013

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van
elke toestemming die hij in het kader van dit artikel ver
leent.";
2) artikel 31 wordt vervangen door:
"Artikel 31
1.
Dit besluit is van toepassing tot en met 1 juni 2013.
Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig wor
den verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat
de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.
2.
De in de artikelen 6 bis, 9 bis en 14 bis opgenomen
afwijkingen worden voor het verstrijken van dit besluit geë
valueerd, waarbij ook wordt nagegaan in hoeverre ze de
Syrische burgerbevolking geholpen hebben.".
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

23.4.2013
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2013
houdende wijziging van Beschikking 2005/1/EG tot toelating van methoden voor de indeling van
geslachte varkens in de Tsjechische Republiek, wat de formules van de toegelaten methoden en de
aanbiedingsvorm van deze geslachte varkens betreft
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2037)
(Slechts de tekst in de Tsjechische taal is authentiek)

(2013/187/EU)
de in bijlage V, punt B.III, eerste alinea, van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 bedoelde standaardaanbiedingsvorm.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(6)

Krachtens bijlage V, punt B.III, tweede alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 1234/2007 kan aan de lidstaten toe
lating worden verleend een aanbiedingsvorm van ge
slachte varkens vast te stellen die afwijkt van de in de
eerste alinea van dat punt bedoelde standaardaanbie
dingsvorm indien de normale handelspraktijk op hun
grondgebied afwijkt van die standaardaanbiedingsvorm.
Tsjechië heeft in zijn verzoek gespecificeerd dat geslachte
varkens volgens de handelspraktijk in dat land zonder
oren en met bladreuzel mogen worden aangeboden.
Deze van de standaardaanbiedingsvorm afwijkende aan
biedingsvormen dienen derhalve in Tsjechië te worden
toegestaan.

(7)

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de noteringen
voor geslachte varkens moet met deze afwijkende aan
biedingsvorm rekening worden gehouden door het in die
gevallen geconstateerde gewicht aan te passen ten op
zichte van het gewicht voor de standaardaanbiedings
vorm.

(8)

Beschikking 2005/1/EG moet derhalve dienovereenkom
stig worden gewijzigd.

(9)

Wijzigingen van de apparatuur of van de indelingsmetho
den zijn verboden, tenzij deze expliciet bij een uitvoe
ringsbesluit van de Commissie worden toegestaan.

(10)

In het licht van de technische omstandigheden bij het
invoeren van nieuwe formules en nieuwe vergelijkingen,
dienen de bij dit besluit vastgestelde formules van de
toegestane methoden voor de indeling van geslachte var
kens van toepassing te zijn vanaf 1 juli 2013.

(11)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark
ten,

Gezien 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),
en met name artikel 43, onder m), juncto artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bij Beschikking 2005/1/EG van de Commissie (2) is het
gebruik van zes methoden voor de indeling van geslachte
varkens in Tsjechië toegestaan.
Gezien de veranderingen in de varkenspopulatie in Tsje
chië zal het aandeel mager vlees bij de huidige populatie
slachtvarkens naar verwachting hoger liggen. De formules
van de toegestane methoden dienen derhalve te worden
aangepast.
Tsjechië heeft de Commissie verzocht om toestemming
voor de vervanging van de formules voor de indeling van
geslachte varkens op zijn grondgebied en heeft een pro
tocol als bedoeld in artikel 23, lid 4, van Verordening
(EG) nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december
2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor
de communautaire indelingsschema’s voor runder-, var
kens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de
prijzen daarvan (3) ingediend met daarin een gedetail
leerde beschrijving van de versnijdingsproef, inclusief de
basisbeginselen van die formules, de resultaten van de
versnijdingsproef en de vergelijkingen voor de beoor
deling van het aandeel mager vlees.
Uit het onderzoek van dit verzoek is gebleken dat aan de
voorwaarden voor het toestaan van deze nieuwe formu
les is voldaan. Bijgevolg dienen deze formules in Tsjechië
te worden toegestaan.
Tsjechië heeft de Commissie verzocht een aanbiedings
vorm van geslachte varkens toe te laten die afwijkt van

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 1 van 4.1.2005, blz. 8.
(3) PB L 337 van 16.12.2008, blz. 3.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Beschikking 2005/1/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 1 wordt de derde alinea vervangen door:
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„Wat de apparaten „Ultra FOM 300” en „Ultra-sound IS-D05” betreft, moet na afloop van de meting op het geslachte
varken kunnen worden nagegaan of het apparaat de waarden
P2 heeft gemeten op het in punt 3 van deel 4 en punt 3 van
deel 5 van de bijlage voorgeschreven meetpunt. Dit punt
moet tegelijk met de meting van een daarvoor bestemd
merkteken worden voorzien.”.
2) Artikel 1 bis wordt vervangen door:
„Artikel 1 bis
Onverminderd de in bijlage V, punt B.III, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde standaardaan
biedingsvorm mogen geslachte varkens in Tsjechië worden
aangeboden:
a) zonder oren, waarbij deze werden verwijderd vóór het
wegen en onthuiden. Het geconstateerde warme geslachte
gewicht van op die wijze aangeboden geslachte varkens
wordt aangepast volgens de volgende formule:

23.4.2013

c) zonder dat de bladreuzel is verwijderd en zonder oren,
waarbij deze laatste werden verwijderd voordat het ge
slachte varken werd gewogen en onthuid. Het geconsta
teerde warme geslachte gewicht van op die wijze aange
boden geslachte varkens wordt aangepast volgens de vol
gende formule:
warm geslacht gewicht = 1,65651 + 0,96139 × (gewicht
van het warme geslachte varken met de bladreuzel en
zonder oren + 0,274 kg).”.
3) Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
Wijzigingen van de toegelaten apparaten of indelingsmetho
den zijn verboden, tenzij deze expliciet bij een uitvoerings
besluit van de Commissie worden toegestaan.”
4) De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit
besluit.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

warm geslacht gewicht = gewicht van het warme ge
slachte varken zonder oren + 0,274 kg;
b) zonder dat de bladreuzel is verwijderd vóór het wegen en
onthuiden. Het geconstateerde warme geslachte gewicht
van op die wijze aangeboden geslachte varkens wordt
aangepast volgens de volgende formule:

Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de Tsjechische Republiek.

Gedaan te Brussel, 18 april 2013.
Voor de Commissie

warm geslacht gewicht = 1,65651 + 0,96139 × gewicht
van het warme geslachte varken met het niervet;

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
De bijlage bij Besluit 2005/1/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) In deel 1 (Zwei-Punkte-Meßverfahren (ZP)) wordt punt 2 vervangen door:
„2. Het magervleesaandeel van het geslachte varken wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
Ŷ = 59,08991 – 0,43868 × S + 0,09792 × M
waarbij
Ŷ = geschat percentage mager vlees van het geslachte varken;
S = de spekdikte, gemeten met een schuifmaat, dat wil zeggen de minimale zichtbare spekdikte (met inbegrip
van het zwoerd) op de M. glutaeus medius, gemeten op de scheiding van het halve varken (mm);
M = de vleesdikte, gemeten met een schuifmaat op de kortste afstand tussen het voorste (craniale) uiteinde van
de M. glutaeus medius en het bovenste (dorsale) uiteinde van het wervelkanaal (mm).
Deze formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg.”.
2) In deel 2 (Fat-O-Meater (FOM)) wordt punt 3 vervangen door:
„3. Het magervleesaandeel van het geslachte varken wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
Ŷ = 70,28164 – 0,75376 × S + 0,00270 × M
waarbij
Ŷ = geschat percentage mager vlees van het geslachte varken;
S = de rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeters, gemeten op 6,5 cm van de middellijn van
het hele geslachte varken tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib;
M = de spierdikte in millimeters, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als S.
Deze formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg.”.
3) In deel 3 (Hennessy Grading Probe (HGP 4)) wordt punt 3 vervangen door:
„3. Het magervleesaandeel van het geslachte varken wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
Ŷ = 69,11354 – 0,67804 × S + 0,00432 × M
waarbij
Ŷ = geschat percentage mager vlees van het geslachte varken;
S = de rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeters, gemeten op 7 cm van de middellijn van het
hele geslachte varken tussen de op twee na laatste en de op drie na laatste rib;
M = de spierdikte in millimeters, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als S.
Deze formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg.”.
4) In deel 4 (Ultra-FOM 300) wordt punt 3 vervangen door:
„3. Het magervleesaandeel van het geslachte varken wordt berekend aan de hand van de volgende formule.
Ŷ = 66,78382 – 0,80922 × S + 0,04746 × M
waarbij
Ŷ = geschat percentage mager vlees van het geslachte varken;
S = de rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeters, gemeten op 7 cm van de middellijn van het
hele geslachte varken tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib (de zogenoemde „P2”-meting);
M = de spierdikte in millimeters, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als S.
Deze formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg.”.
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5) In deel 5 (Ultra-sound IS-D-05) wordt punt 3 vervangen door:
„3. Het magervleesaandeel van het geslachte varken wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
Ŷ = 66,01987 – 0,69560 × S + 0,01947 × M
waarbij
Ŷ = geschat percentage mager vlees van het geslachte varken;
S = de rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeters, gemeten op 7 cm van de middellijn van het
hele geslachte varken tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib (de zogenoemde „ P2”meting);
M = de spierdikte in millimeters, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als S.
Deze formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg.”.
6) In deel 6 (Needle IS-D-15) wordt punt 3 vervangen door:
„3. Het magervleesaandeel van het geslachte varken wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
Ŷ = 66,37105 – 0,80124 × S + 0,05507 × M
waarbij
Ŷ = geschat percentage mager vlees van het geslachte varken;
S = de rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeters, gemeten op 7,5 cm van de middellijn van
het hele geslachte varken tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib;
M = de spierdikte in millimeters, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als S.
Deze formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg.”.

23.4.2013
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2013
inzake de jaarverslagen over niet-discriminerende controles overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van
Verordening (EG) nr. 1255/97
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2098)
(Voor de EER relevante tekst)

(2013/188/EU)
de administratieve lasten voor de lidstaten te verlichten
dient eveneens te worden bepaald dat de jaarverslagen
elektronisch aan de Commissie moeten worden voor
gelegd.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 de
cember 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het
vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging
van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verorde
ning (EG) nr. 1255/97 (1), en met name artikel 30, lid 2,

(6)

De bevoegde autoriteit verricht niet-discriminerende con
troles in verschillende stadia van een transport. Die wor
den verricht vóór het vertrek, tijdens het transport, bij
aankomst op de plaats van bestemming en na afloop van
het transport. Bij een niet-discriminerende controle kan
de bevoegde autoriteit op een aantal manieren nagaan of
de wetgeving van de Unie wordt nageleefd. Er kan onder
meer worden nagegaan of de conditie van de dieren goed
genoeg is om te worden vervoerd, of het vervoermiddel
voldoet aan de voorschriften van de wetgeving van de
Unie en of de vervoerder beschikt over de nodige ver
gunningen. De vervoerder kan al dan niet vooraf verwit
tigd worden.

(7)

Vervoerders voorzien vaak dat bij lange transporten tus
sen de lidstaten en uit en naar derde landen niet-discri
minerende controles zullen worden verricht vóór vertrek
en na aankomst op de plaats van bestemming als die een
slachthuis is; bij dergelijke niet-discriminerende controles
wordt vaak een groot aantal dieren gecontroleerd. In de
jaarverslagen moeten die niet-discriminerende controles
dan ook afzonderlijk worden vermeld, naast steekproefs
gewijze en op risico’s gebaseerde niet-discriminerende
controles, die doorgaans niet worden voorzien en gericht
kunnen zijn op een kleiner aantal dieren.

(8)

Niet-discriminerende controles die worden verricht vóór
of tijdens transporten omvatten onder meer controles
door de bevoegde autoriteit van alle geleidedocumenten
die haar ter beschikking moeten worden gesteld. Die nietdiscriminerende controles moeten apart worden vermeld,
los van niet-discriminerende controles die zijn verricht na
afloop van het transport, zoals controles van de journa
len of van uitdraaien uit navigatiesystemen, waarbij het
enige doel is na te gaan of is voldaan aan de voorschrif
ten inzake de transport- en rusttijden van bijlage I,
hoofdstuk V, afdeling 1, punten 1.4, 1.5, 1.7 en 1.8,
bij Verordening (EG) nr. 1/2005.

(9)

Om de bij niet-discriminerende controles verzamelde ge
gevens goed te kunnen vergelijken, moeten bij dit besluit
bijgevolg drie verschillende soorten niet-discriminerende
controles worden vastgesteld waarover in de jaarverslagen
afzonderlijk moet worden gerapporteerd. Bij die drie
soorten niet-discriminerende controles moet het gaan

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In Verordening (EG) nr. 1/2005 worden voorschriften
vastgesteld voor het vervoer van levende gewervelde die
ren binnen de Unie, alsmede voor de door ambtenaren te
verrichten speciale controles op partijen dieren die het
douanegebied van de Unie binnenkomen of verlaten. Ar
tikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2005 bepaalt
dat de bevoegde autoriteit door middel van niet-discrimi
nerende controles van de dieren, vervoermiddelen en ge
leidedocumenten („niet-discriminerende controles”) moet
nagaan of aan de voorschriften van die verordening is
voldaan.
Bovendien bepaalt artikel 27, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1/2005 dat de lidstaten de Commissie elk jaar vóór
30 juni een jaarverslag moeten voorleggen over de in het
voorgaande jaar verrichte niet-discriminerende controles
(„de jaarverslagen”). De jaarverslagen dienen vergezeld te
gaan van een analyse van de belangrijkste aan het licht
gebrachte tekortkomingen en van een actieplan om die
aan te pakken.

(3)

Volgens het verslag van de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad over de gevolgen van Verordening
(EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van
dieren tijdens het vervoer (2) moeten er uitvoeringsmaat
regelen worden vastgesteld betreffende de controles door
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig
artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2005.

(4)

In het rapport werd ook geconcludeerd dat de structuur
van het rapporteringssysteem verder moet worden gehar
moniseerd, omdat zo betere en meer vergelijkbare gege
vens zouden kunnen worden verschaft.

(5)

Daarom moet bij dit besluit een geharmoniseerd model
formulier worden vastgesteld voor de jaarverslagen; om

(1) PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1.
(2) COM(2011) 700 final.
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om: a) niet-discriminerende controles bij lange transpor
ten tussen de lidstaten en uit en naar derde landen die
worden verricht op de plaats van vertrek alvorens de
dieren worden vervoerd en nadat de dieren uit het ver
voermiddel zijn geladen op de plaats van bestemming als
die een slachthuis is; b) niet-discriminerende controles
verricht tijdens het transport, en c) niet-discriminerende
controles die worden verricht na afloop van het transport
om na te gaan of de transport- en rusttijden werden
nageleefd.
(10)

Bij een niet-discriminerende controle kan de bevoegde
autoriteit een of meer dieren, de vervoermiddelen en de
geleidedocumenten controleren. De uitkomst van de nietdiscriminerende controle kan zijn dat de bevoegde auto
riteit vaststelt dat de voorschriften van Verordening (EG)
nr. 1/2005 niet werden nageleefd en dat zij maatregelen
treft om de niet-naleving aan te pakken. Om de resulta
ten van dergelijke niet-discriminerende controles in de
lidstaten goed te kunnen vergelijken, moet over de con
troles op geharmoniseerde wijze worden bericht en ver
slag worden uitgebracht.

23.4.2013

soort niet-discriminerende controle, zoals bedoeld in bijlage I bij
dit besluit en de toelichting in bijlage II bij dit besluit:
a) het totale aantal van de verschillende soorten door de be
voegde autoriteit verrichte niet-discriminerende controles
waarbij dieren, vervoermiddelen of geleidedocumenten zijn
gecontroleerd, zoals bedoeld in bijlage I, deel 2, tabel 1,
afdeling A, en in bijlage II, deel 1;
b) het aantal dieren, vervoermiddelen of geleidedocumenten die
daadwerkelijk bij de niet-discriminerende controles door de
bevoegde autoriteit zijn gecontroleerd, zoals bedoeld in bij
lage I, deel 2, tabel 1, afdeling B, waarbij enkel opgave wordt
gedaan van:
i) het aantal dieren die fysiek werden gecontroleerd;
ii) het aantal vervoermiddelen die fysiek werden gecontro
leerd; er wordt evenwel geen opgave gedaan van con
troles in het kader van een goedkeuringsprocedure over
eenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1/2005;

(11)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van
1 januari 2015, om de lidstaten voldoende tijd te geven
om hun nationale systemen voor het verzamelen van
gegevens aan te passen aan de informatie die overeen
komstig dit besluit moet worden opgenomen in de jaar
verslagen.

iii) het aantal geleidedocumenten zoals bedoeld in artikel 4,
lid 2, en artikel 6, leden 1, 5, 8 en 9, van Verordening
(EG) nr. 1/2005 en in bijlage II, leden 5 en 8, bij die
verordening, die ter beschikking zijn gesteld van de be
voegde autoriteit en door haar zijn gecontroleerd.

(12)

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

Wanneer tijdens een controle meer dan één geleidedocu
ment is gecontroleerd, mag dit worden opgevoerd als een
controle van één document;

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Voorwerp en toepassingsgebied
In dit besluit worden voorschriften vastgesteld inzake de jaar
verslagen over niet-discriminerende controles die de lidstaten de
Commissie elk jaar vóór 30 juni moeten voorleggen overeen
komstig artikel 27, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2005 („de
jaarverslagen”).
Die voorschriften betreffen de informatie die de lidstaten moe
ten opnemen in de jaarverslagen over de niet-discriminerende
controles van dieren, vervoermiddelen en geleidedocumenten
die door de bevoegde autoriteit moeten worden uitgevoerd in
overeenstemming met artikel 27, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1/2005 („de niet-discriminerende controles”) en de wijze
waarop de jaarverslagen aan de Commissie moeten worden
overgelegd.
Artikel 2
De informatie die moet worden opgenomen in de
jaarverslagen en het modelformulier
1.
De jaarverslagen bevatten de volgende informatie over de
niet-discriminerende controles, opgesplitst naar diersoort en het

c) de categorie en het aantal gevallen van niet-naleving van de
voorschriften van Verordening (EG) nr. 1/2005 die door de
bevoegde autoriteit tijdens de niet-discriminerende controles
zijn vastgesteld, zoals bedoeld in bijlage I, deel 2, tabel 2, en
in bijlage II, deel 2, bij dit besluit;
d) de categorie en het aantal door de bevoegde autoriteit ge
troffen maatregelen na de vaststelling van gevallen van nietnaleving van de voorschriften van Verordening (EG) nr.
1/2005, zoals bedoeld in bijlage I, deel 2, tabel 3, en in
bijlage II, deel 3, bij dit besluit;
e) een analyse van de belangrijkste bij de niet-discriminerende
controles aan het licht gebrachte tekortkomingen en een
actieplan om die aan te pakken, zoals bedoeld in bijlage I,
deel 3.
2.
Het jaarverslag wordt bij de Commissie ingediend in elek
tronische vorm volgens het in bijlage I opgenomen modelfor
mulier voor het jaarverslag en wordt ingevuld overeenkomstig
de toelichting in bijlage II.
Artikel 3
Toepassing
Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.

23.4.2013
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Artikel 4
Adressaten
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 april 2013.
Voor de Commissie
Tonio BORG

Lid van de Commissie

L 111/109

L 111/110
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BIJLAGE I
Modelformulier voor de jaarverslagen die de lidstaat de Commissie moet voorleggen, zoals bedoeld in de
artikelen 1 en 2
JAARVERSLAG
over niet-discriminerende controles van de dieren, vervoermiddelen en geleidedocumenten overeenkomstig
artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1/2005
DEEL 1
— Lidstaat: (Lidstaat)
— Jaar waarin de in dit jaarverslag vermelde niet-discriminerende controles door de bevoegde autoriteit werden uitge
voerd: (jjjj)
Contactgegevens van de bevoegde autoriteit— die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in dit jaarverslag
vermelde niet-discriminerende controles of voor de indiening van het verslag:
Naam en functie van de verantwoordelijke ambtenaar van de bevoegde autoriteit ..............................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Bevoegde autoriteit ...................................................................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer .......................................................................................................................................................................................

23.4.2013

23.4.2013

DEEL 2
(Lidstaat)
(jjjj)
Tabel 1
Soorten niet-discriminerende controles op grond van artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2005

NL

Afdeling A: aantal door de bevoegde autoriteit verrichte niet-discriminerende controles
Afdeling B: aantal bij de niet-discriminerende controles gecontroleerde dieren, vervoermiddelen en geleidedocumenten
Diersoort (*):
Soorten niet-discriminerende controles (**)

Runderen
1

2

Varkens
3

1

2

Schapen/Geiten
3

1

2

Andere soorten (specificeren en zo
nodig kolommen toevoegen)

Eenhoevigen
3

1

2

3

1

2

3

Afdeling A

Afdeling B
Dieren
Vervoermiddelen
Geleidedocumenten
(*) Vermeld het aantal niet-discriminerende controles in afdeling A en vermeld het aantal gecontroleerde dieren, vervoermiddelen en geleidedocumenten in afdeling B, opgesplitst naar diersoort.
(**) Zie deel 1 van de toelichting in bijlage II.

Publicatieblad van de Europese Unie

Aantal niet-discriminerende controles

Tabel 2
Categorie en aantal gevallen van niet-naleving van Verordening (EG) nr. 1/2005 die zijn vastgesteld tijdens de
niet-discriminerende controles zoals bedoeld in artikel 27, lid 1 van die verordening
Categorie van niet-naleving (*)

1. Geschiktheid van de dieren voor ver
voer
2. Vervoermethoden, beschikbare ruimte,
hoogte

L 111/111

3. Vervoermiddelen en aanvullende bepa
lingen voor veeschepen en schepen die
zeecontainers vervoeren en voor lange
transporten

L 111/112

Categorie van niet-naleving (*)

4. Drenken en voederen, transport- en
rusttijden
5. Documenten

Totaal aantal gevallen van niet-naleving

NL

6. Andere gevallen van niet-naleving
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Zie deel 2 van de toelichting in bijlage II.

Tabel 3
Categorie en aantal door de bevoegde autoriteit getroffen maatregelen na de vaststelling van gevallen van nietnaleving van Verordening (EG) nr. 1/2005

A. Opgelegde sancties
B. Handhaving en uitwisseling van infor
matie
(*) Zie deel 3 van de toelichting in bijlage II.
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Categorie van niet-naleving (*)

23.4.2013
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DEEL 3
Analyse van de belangrijkste bij de niet-discriminerende controles aan het licht gebrachte tekortkomingen en
actieplan om die aan te pakken, zoals bedoeld in artikel 27, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2005
(Lidstaat)
(jjjj)
1. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE BIJ DE NIET-DISCRIMINERENDE CONTROLES AAN HET LICHT
GEBRACHTE TEKORTKOMINGEN
In het kader van dit jaarverslag zijn de volgende factoren als belangrijkste tekortkomingen aangemerkt:
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
2. ACTIEPLAN VOOR DE AANPAK VAN DE IN PUNT 1 BESCHREVEN TEKORTKOMINGEN.

L 111/113

L 111/114
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BIJLAGE II
Toelichting bij het modelformulier voor het jaarverslag opgenomen in bijlage I, zoals bedoeld in artikel 2
DEEL 1
Soorten door de bevoegde autoriteit verrichte niet-discriminerende controles
Soorten niet-discriminerende controles

Onderwerp van de controles:

1. Op de plaats van vertrek, zoals bepaald in artikel 15, lid
2, van Verordening (EG) nr. 1/2005, en nadat de dieren
zijn gelost uit het vervoermiddel op de plaats van be
stemming wanneer die een slachthuis is.

Dieren

2. Tijdens het transport

Dieren

Vervoermiddelen
Geleidedocumenten

Vervoermiddelen
Geleidedocumenten
3. Na afloop van het transport om na te gaan of de trans
port- en rusttijden werden nageleefd.

Geleidedocumenten — journalen of uitdraaien uit naviga
tiesystemen

DEEL 2
Categorieën van gevallen van niet-naleving van de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1/2005
Bij elke door de bevoegde autoriteit verrichte niet-discriminerende controle kunnen meerdere gevallen van niet-naleving
van de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1/2005 worden vastgesteld
Overeenkomstige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005

Categorie van niet-naleving

1. Geschiktheid voor vervoer

Artikel 3, onder b)
Hoofdstuk I en hoofdstuk VI, punt 1.9, van bijlage I

2. Vervoermethoden; beschikbare ruimte; inwendige
hoogte

Artikel 3, onder d), e) en g)

3. Vervoermiddelen en aanvullende bepalingen voor
veeschepen en schepen die zeecontainers vervoeren
en voor lange transporten

Artikel 3, onder c) en h)

4. Drenken en voederen, transport- en rusttijden

Artikel 3, onder a), f) en h)

Hoofdstuk II, punt 1.2, en hoofdstukken III en VII van bijlage
I

Hoofdstukken II, IV en VI van bijlage I

Hoofdstuk V van bijlage I
5. Vervoersdocumenten; vergunningen van vervoerders;
getuigschriften van vakbekwaamheid van bestuurders
en goedkeuring van het vervoermiddel. Journalen,
wanneer de niet-naleving niet valt onder categorie 4

Artikel 4, artikel 5, lid 4, artikel 6, leden 1, 5 en 8, artikel 17,
lid 2
Bijlage II

6. Elke andere niet-naleving die niet valt onder de voor
gaande categorieën
DEEL 3
Categorieën van door de bevoegde autoriteit getroffen maatregelen om de niet-naleving van de voorschriften
van Verordening (EG) nr. 1/2005 aan te pakken
Categorie maatregelen

Door de bevoegde autoriteit getroffen maatregelen

A

Sancties die zijn opgelegd krachtens nationale rechtsregels overeenkomstig artikel 25
van Verordening (EG) nr. 1/2005

B

Handhaving en uitwisseling van informatie overeenkomstig de artikelen 23 en 26 van
Verordening (EG) nr. 1/2005

23.4.2013

Inhoud (vervolg)
★

Besluit 2013/186/GBVB van de Raad van 22 april 2013 houdende wijziging van Besluit
2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2013/187/EU:

★

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 april 2013 houdende wijziging van Beschikking
2005/1/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in de Tsjechische
Republiek, wat de formules van de toegelaten methoden en de aanbiedingsvorm van deze
geslachte varkens betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

★

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 april 2013 inzake de jaarverslagen over nietdiscriminerende controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake
de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot
wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2098) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2013/188/EU:
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