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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1245 VAN DE RAAD
van 18 september 2018
tot uitvoering van artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende
maatregelen in het licht van de situatie in Libië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2016/44 van de Raad van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het licht
van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 (1), en met name artikel 21, lid 1,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 18 januari 2016 Verordening (EU) 2016/44 vastgesteld.

(2)

Het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”), ingesteld krachtens Resolutie
1970 (2011) van de VN-Veiligheidsraad, heeft op 11 september 2018 één persoon toegevoegd aan de lijst van
personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EU) 2016/44 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Verordening (EU) 2016/44 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 september 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
G. BLÜMEL

(1) PB L 12 van 19.1.2016, blz. 1.
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BIJLAGE

De volgende persoon wordt toegevoegd aan de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) 2016/44:
„27. Naam: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran
Titel: n.v.t. Functie: Leider van gewapende milities Geboortedatum: 1982 Geboorteplaats: n.v.t. Zekere alias:
n.v.t. Onzekere alias: n.v.t. Nationaliteit: Libië Paspoort nr.: n.v.t. Nationaal identiteitsnr.: n.v.t. Adres: n.v.t.
Op de lijst geplaatst op: 11 september 2018. Overige informatie: naam van moeder is Salma Abdula Younis.
Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).
Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.
Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 11 (b), 11 (c) en 11 (d) van Resolutie 2213 (2015); punt 11 van
Resolutie 2362 (2017).
Aanvullende informatie:
— Het bureau van de procureur-generaal van Libië heeft een aanhoudingsbevel tegen de betrokken persoon
uitgevaardigd, en beschuldigt hem van het plegen van een aantal strafbare feiten.
— De betrokken persoon heeft gewapende acties en aanvallen tegen olie-installaties in de regio van de oliehalvemaan (Oil Crescent) uitgevoerd, die tot de vernietiging van die installaties hebben geleid; de meest recente
aanval vond plaats op 14 juni 2018.
— De aanvallen in de regio van de olie-halvemaan hebben vele slachtoffers bij de inwoners van de regio gemaakt
en hebben de levens van burgers in gevaar gebracht.
— Door de aanvallen is de Libische olie-uitvoer in de periode 2013 tot en met 2018 periodiek onderbroken, wat
tot aanzienlijke verliezen voor de Libische economie heeft geleid.
— De betrokken persoon heeft geprobeerd om illegaal olie uit te voeren.
— Hij rekruteert buitenlandse strijders voor zijn herhaalde aanvallen op de regio van de olie-halvemaan.
— Door zijn acties ondermijnt de betrokken persoon de stabiliteit van Libië en staat hij de Libische partijen in de
weg bij het oplossen van de politieke crisis en het uitvoeren van het actieplan van de Verenigde Naties.”
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VERORDENING (EU) 2018/1246 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2018
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de
Raad teneinde houtazijndestillaat op te nemen in de EU-lijst van aroma's
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's
en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG)
nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (1), en met name artikel 11, lid 3,
Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling
van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaro
ma's (2), en met name artikel 7, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 bevat een EU-lijst van voor gebruik in of op levensmiddelen
goedgekeurde aroma's en uitgangsmaterialen en de gebruiksvoorwaarden ervan.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie (3) is de lijst van aromastoffen vastgesteld en in
bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 opgenomen. Daarnaast zijn bij Verordening (EU)
nr. 872/2012 deel B („Aromatiserende preparaten”), deel C („Via een thermisch procedé verkregen aroma's”),
deel D („Aromaprecursoren”), deel E („Overige aroma's”) en deel F („Uitgangsmaterialen”) in bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1334/2008 opgenomen. De delen B tot en met F van bijlage I komen overeen met de
categorieën van aroma's en uitgangsmaterialen zoals bedoeld in artikel 9, onder b) tot en met f), van Verordening
(EG) nr. 1334/2008. De delen B tot en met F bevatten geen vermeldingen.

(3)

In Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie (4) zijn de overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van
aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 vastgelegd.

(4)

Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 873/2012 voorziet in een overgangsperiode voor levensmiddelen waaraan
aroma's zijn toegevoegd die onder bijlage I, delen B tot en met F, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 vallen en
waarvoor vóór 22 oktober 2015 een aanvraag is ingediend op grond van artikel 3 van de eerstgenoemde
verordening. Uit hoofde van artikel 4 van Verordening (EU) nr. 873/2012 eindigde de overgangsperiode voor het
in de handel brengen van dergelijke levensmiddelen op 22 april 2018.

(5)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 kan volgens de uniforme procedure van artikel 3, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1331/2008, hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag van een
lidstaat of een belanghebbende partij, worden bijgewerkt.

(6)

Op 16 oktober 2012 is bij de Commissie een aanvraag ingediend voor de goedkeuring van het product houtazijn
destillaat [FL-nr. 21.001] met de benaming „rumether” onder de categorie „Overige aroma's”. De aanvrager heeft
een aanvraag ingediend voor het gebruik van dit aroma in consumptie-ijs, snoepgoed, kauwgom, granen en
graanproducten afkomstig van granen, wortels, knollen, peulvruchten en leguminosen, bakkerijproducten, vlees
en vleesproducten, zouten, specerijen, soepen, sauzen, salades, niet-alcoholhoudende dranken en alcoholhoudende
dranken tot bepaalde alcoholgehaltes.

(1) PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.
(2) PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.
(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 tot vaststelling van de lijst van aromastoffen als
bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, tot opname van die lijst in bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie en
Beschikking 1999/217/EG van de Commissie (PB L 267 van 2.10.2012, blz. 1).
(4) Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma's
en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 267 van 2.10.2012,
blz. 162).
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(7)

De aanvraag is ter advies voorgelegd aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Deze aanvraag is
ook toegankelijk gemaakt voor de lidstaten overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008.

(8)

Op 24 augustus 2017 heeft de EFSA het „Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum
ether” aangenomen inzake de beoordeling van de veiligheid van houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] bij gebruik als
aroma in de categorie „Overige aroma's” (1). Dit product is een complex mengsel van meer dan tachtig
afzonderlijke bestanddelen. De EFSA heeft geconcludeerd dat de aanwezigheid van genotoxische stoffen in
rumether volgens de algemene strategie voor de risicobeoordeling van aromastoffen uit veiligheidsoogpunt
zorgwekkend is. De EFSA constateerde ernstige veiligheidsproblemen met betrekking tot een aantal bestanddelen,
zoals furanen en derivaten daarvan, alsmede andere bestanddelen, die in verband worden gebracht met genotoxi
citeit en carcinogeniteit, en vermeldde eveneens het risico op carcinogeniteit vanwege de aanwezigheid van
ethanol.

(9)

Tsjechië en Slowakije hebben de Commissie geïnformeerd over het gebruik van houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001]
in de traditionele gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský en hebben gevraagd of het gebruik voor deze
specifieke gedistilleerde dranken kan worden gehandhaafd.

(10)

Uit hoofde van overweging 7 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 moeten bij de goedkeuring van aroma's ook
andere relevante factoren in aanmerking worden genomen, waaronder maatschappelijke en traditionele factoren.
Aangezien het gebruik van dit aroma momenteel nodig is voor het behoud van de traditionele specifieke organo
leptische kenmerken van de gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský in Tsjechië en Slowakije, is het passend het
gebruik van deze stof goed te keuren op grond van de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgesteld in de bijlage bij
deze verordening.

(11)

Deze gedistilleerde dranken zijn, net zoals alle gedistilleerde dranken en alcoholhoudende dranken in het
algemeen, niet bestemd om te worden geconsumeerd door kinderen of andere kwetsbare bevolkingsgroepen. In
aanvulling op de bestaande etiketteringsvoorschriften moeten lidstaten eisen dat extra informatie wordt verstrekt
met betrekking tot de specifieke risico's die verbonden zijn met de aanwezigheid van houtazijndestillaat
[FL-nr. 21.001] in die traditionele alcoholhoudende dranken.

(12)

De gedistilleerde dranken waaraan houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] is toegevoegd, mogen niet worden gebruikt
bij de vervaardiging van andere levensmiddelen.

(13)

Wanneer op de etikettering van de gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský naar het aroma wordt verwezen,
moet de naam of het FL-nummer worden gebruikt.

(14)

In aanvulling op de voorschriften van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet, indien houtazijndes
tillaat [FL-nr. 21.001] als zodanig op de markt wordt gebracht zonder bestemd te zijn voor de verkoop aan de
eindverbruiker, op de etikettering worden vermeld dat dit aroma alleen mag worden gebruikt voor de vervaar
diging van de alcoholhoudende dranken tuzemák en tuzemský.

(15)

Ter waarborging van de rechtszekerheid moet deze verordening met ingang van 23 april 2018 van toepassing
zijn.

(16)

Deze verordening moet gedurende een periode van vijf jaar van kracht zijn zodat alternatieven voor houtazijndes
tillaat [FL-nr. 21.001] kunnen worden ontwikkeld voor gebruik in de traditionele gedistilleerde dranken tuzemák
en tuzemský.

(17)

Bijlage I, deel E, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I, deel E, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Het gebruik van het product houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] in de traditionele gedistilleerde dranken tuzemák en
tuzemský wordt goedgekeurd onder voorbehoud van de beperkingen betreffende het gebruik zoals vastgelegd in de
bijlage bij deze verordening.
(1) EFSA Journal 2017;15(8):4897.
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Artikel 2
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 vanaf 23 april 2018 tot en met 19 september 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 september 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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In bijlage I, deel E, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt de volgende vermelding betreffende houtazijndestillaat [FL-nr.: 21.001] toegevoegd:
FL-nr.

Jecfa-nr.

RvE-nr.

Zuiverheid van het aroma

Gebruiksbeperkingen

Houtazijndes
tillaat

—

—

—

Complex mengsel van stoffen, verkregen door
destillatie van de reactieproducten van hout
azijnzuur en ethanol. Vloeistof met een rum
achtige geur en smaak.

Alleen toegestaan in de volgende gedistilleerde
dranken:

— methanol en methanolderivaten, uitge
drukt als methanolequivalenten: minder
dan 2 % (m/m)

nr. 1334/2008 moet, indien dit aroma als
zodanig op de markt wordt gebracht op
de etikettering worden vermeld dat dit
aroma alleen mag worden gebruikt voor
de vervaardiging van de gedistilleerde
dranken tuzemák en tuzemský.

tuzemák en tuzemský die onder Verordening
(EG) nr. 110/2008 vallen, wanneer zij op de
Bestanddelen:
markt worden gebracht in de uiteindelijke ver
— ethanol (bepaald door gaschromato pakking die uitsluitend bestemd is voor de
grafie/vlamionisatiedetector): meer dan eindverbruiker, 3 800 mg/l.
40 % (m/m)
1. Wanneer op de etikettering wordt verwe
zen naar het aroma houtazijndestillaat
— ethylacetaat: minder dan 25 % (m/m)
[FL-nr.: 21.001] in de gedistilleerde dran
— ethylformiaat: minder dan 2 % (m/m)
ken tuzemák en tuzemský, moet de naam of
het FL-nummer moet worden gebruikt.
— ethylpropionaat: minder dan 4 % (m/m)
2. Tuzemák en tuzemský waaraan houtazijndes
— ethylbutyraat: minder dan 1,5 % (m/m)
tillaat [FL-nr: 21.001] is toegevoegd, mo
— methylacetaat: minder dan 3,5 % (m/m)
gen niet worden gebruikt bij de vervaardi
ging van andere levensmiddelen.
— furanequivalenten (furan en 2-methylfu
ran) uitgedrukt als furan: minder dan 3. In aanvulling op de voorschriften van
8 mg/l
artikel 15 van Verordening (EG)

— benzopyreen: minder dan 1 µg/l
— benzo[a]antraceen: minder dan 2 µg/l

Noot

Referentie

EFSA”

Publicatieblad van de Europese Unie

CAS-nr.

NL

„21.001

Naam

— zuren (uitgedrukt als azijnzuur): minder De lidstaten stellen aanvullende etikettering
dan 1,00 g/l
verplicht om de consumenten te informeren
over de specifieke risico's in verband
met de aanwezigheid van houtazijndestillaat
[FL-nr. 21.001] in de gedistilleerde dranken
tuzemák en tuzemský.
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BESLUITEN
BESLUIT (GBVB) 2018/1247 VAN DE RAAD
van 18 september 2018
tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in
Niger (EUCAP Sahel Niger)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 16 juli 2012 Besluit 2012/392/GBVB (1) vastgesteld, waarbij een GVDB-missie van de Europese
Unie werd ingesteld in Niger ter ondersteuning van de capaciteitsopbouw van de Nigerese veiligheidsactoren met
het oog op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit (EUCAP Sahel Niger).

(2)

De Raad heeft de missie tot en met 15 juli 2018 verlengd bij Besluit (GBVB) 2016/1172 (2) en heeft bij Besluit
(GBVB) 2017/1253 (3) voorzien in een financieel referentiebedrag tot en met die datum. Voorts heeft de Raad bij
Besluit (GBVB) 2018/997 (4) de missie en het financieel referentiebedrag daarvan verlengd tot en met
30 september 2018.

(3)

Op 28 juni 2018 heeft de Europese Raad conclusies over migratie aangenomen.

(4)

Naar aanleiding van de strategische evaluatie van de missie heeft het Politiek en Veiligheidscomité aanbevolen het
mandaat van EUCAP Sahel Niger te wijzigen en met twee jaar te verlengen.

(5)

EUCAP Sahel Niger zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de
doelstellingen van het externe optreden van de Unie als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie kan hinderen.

(6)

Besluit 2012/392/GBVB moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2012/392/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
a) De artikelen 1, 2 en 3 worden vervangen door:
„Artikel 1
Missie
De Unie stelt een GVDB-missie van de Europese Unie in Niger in, ter ondersteuning van de capaciteitssopbouw van
de Nigerese veiligheidsactoren met het oog op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit (EUCAP
Sahel Niger,) onder andere met het oog op het verbeteren van hun capaciteit voor de beheersing en bestrijding van
irreguliere migratie en het terugdringen van de daarmee samenhangende criminaliteit.
(1) Besluit 2012/392/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger)
(PB L 187 van 17.7.2012, blz. 48).
(2) Besluit (GBVB) 2016/1172 van de Raad van 18 juli 2016 tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de
Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (PB L 193 van 19.7.2016, blz. 106).
(3) Besluit (GBVB) 2017/1253 van de Raad van 11 juli 2017 tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de
Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (PB L 179 van 12.7.2017, blz. 15).
(4) Besluit (GBVB) 2018/997 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de
Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (PB L 178 van 16.7.2018, blz. 7).
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Artikel 2
Doelstellingen
In het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie voor veiligheid en ontwikkeling in de Sahel,
heeft EUCAP Sahel Niger tot doel de Nigerese autoriteiten in staat te stellen de nodige strategische kaders te
ontwikkelen en de bestaande strategieën verder operationeel te maken. EUCAP Sahel Niger heeft tevens tot doel ertoe
bij te dragen dat onder de verschillende Nigerese veiligheidsactoren een geïntegreerde, multidisciplinaire,
samenhangende, duurzame mensenrechtenaanpak van de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit wordt
ontwikkeld. Tevens ondersteunt EUCAP Sahel Niger de Nigerese centrale en lokale autoriteiten en veiligheidstroepen
bij het ontwikkelen van beleid, technieken en procedures om irreguliere migratie doeltreffend te beheersen en te
bestrijden.
Artikel 3
Taken
1.

Om de doelstellingen van artikel 2 te verwezenlijken moet EUCAP Sahel Niger:

a) de samenwerking tussen de verschillende veiligheidsactoren in Niger verbeteren, de ontwikkeling van strategische
kaders ondersteunen en de bestaande strategieën op dit gebied verder operationaliseren;
b) de capaciteit van de Nigerese veiligheidsdiensten op het gebied van de strijd tegen terrorisme en georganiseerde
criminaliteit versterken door adviesverlening, opleiding en in voorkomend geval begeleiding;
c) de Nigerese veiligheidstroepen assisteren bij de ontwikkeling van procedures en technieken om irreguliere migratie
doeltreffend te beheersen en te bestrijden en de daarmee samenhangende criminaliteit terug te dringen, door het
verstrekken van strategisch advies en opleiding, onder meer op het gebied van grenstoezicht, ter ondersteuning
van de doelstellingen van de EU inzake migratie;
d) de regionale en internationale coördinatie faciliteren in de strijd tegen terrorisme, georganiseerde criminaliteit en
illegale migratie.
2.
EUCAP Sahel Niger richt zich op de in lid 1 genoemde activiteiten die bijdragen tot het verbeteren van de
controle over het grondgebied van Niger, ook in coördinatie met de Nigerese gewapende strijdkrachten.
3.
Bij het vervullen van haar taken zorgt EUCAP Sahel Niger ervoor dat het vermogen van Niger voor de
bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit duurzaam wordt ontwikkeld, met name door verbeteringen
van het personeelsbeheer, de logistiek en de opleiding in Niger op dit gebied.
4.

EUCAP Sahel Niger verricht geen uitvoerende taken.”.

b) Artikel 13, lid 1, wordt aangevuld met de volgende alinea:
„Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in verband met EUCAP Sahel Niger voor de periode van 1 oktober
2018 tot en met 30 september 2020 moet dekken, bedraagt 63 400 000 EUR.”.
c) In artikel 16 wordt de tweede zin vervangen door:
„Het is van toepassing tot en met 30 september 2020.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 18 september 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
G. BLÜMEL
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BESLUIT (GBVB) 2018/1248 VAN DE RAAD
van 18 september 2018
tot benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in
het Midden-Oosten
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 33 en artikel 31, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict is een strategische prioriteit voor de Unie, en de Unie moet
zich hiervoor actief blijven inzetten tot het conflict is geregeld op basis van de tweestatenoplossing.

(2)

Een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor het vredesproces in het Midden-Oosten
(MEPP) moet worden benoemd tot en met 29 februari 2020.

(3)

De SVEU zal het mandaat uitvoeren in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de in
artikel 21 van het Verdrag uiteengezette doelstellingen van het externe optreden van de Unie kan belemmeren,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
Mevrouw Susanna TERSTAL wordt benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor het
vredesproces in het Midden-Oosten (MEPP) voor de periode tot en met 29 februari 2020. De Raad kan, op basis van een
beoordeling door het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en een voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV), besluiten dat het mandaat van de SVEU eerder wordt beëindigd.
Artikel 2
Beleidsdoelstellingen
1.

Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Unie ten aanzien van het MEPP.

2.
In het algemeen wordt gestreefd naar een alomvattende vrede die moet worden verwezenlijkt op basis van een
oplossing met twee staten, dat wil zeggen Israël en een democratische, aaneengesloten, levensvatbare, vreedzame en
soevereine Palestijnse staat, die binnen veilige en erkende grenzen naast elkaar leven en met hun buurlanden normale
betrekkingen onderhouden overeenkomstig de desbetreffende Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
(VN-Veiligheidsraad), te weten de Resoluties 242 (1967) en 338 (1973) van de VN-Veiligheidsraad, en met inachtneming
van andere relevante resoluties, waaronder Resolutie 2334 (2016) van de VN-Veiligheidsraad, de beginselen van Madrid,
met inbegrip van „land in ruil voor vrede”, de routekaart, de eerder door de partijen bereikte akkoorden, het Arabisch
vredesinitiatief en de aanbevelingen van het Midden-Oostenkwartet („het Kwartet”) van 1 juli 2016. In het licht van de
verschillende aspecten van de Israëlisch-Arabische betrekkingen vormt de regionale dimensie een essentieel onderdeel
van een alomvattende vrede.
3.
Ter verwezenlijking van deze doelstelling moet het beleid prioritair gericht zijn op het behoud van de tweestaten
oplossing en de hervatting en ondersteuning van het vredesproces. Duidelijke parameters die de basis voor de onderhan
delingen bepalen, vormen de sleutel voor een succesvolle afloop en de Unie heeft haar standpunt ten aanzien van deze
parameters geformuleerd in de conclusies van de Raad van december 2009, december 2010 en juli 2014, en zij zal zich
hiervoor actief blijven inzetten.
4.
De Unie wil met de partijen en met partners in de internationale gemeenschap blijven samenwerken, onder meer
door deel te nemen aan het Kwartet en actief te blijven ijveren voor passende internationale initiatieven die de onderhan
delingen een nieuwe dynamiek moeten geven.
Artikel 3
Mandaat
1.

Met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen omvat het mandaat van de SVEU het volgende:

a) een actieve en efficiënte bijdrage van de Unie leveren aan acties en initiatieven die leiden tot een definitieve regeling
van het conflict tussen Israël en Palestina op basis van de tweestatenoplossing en conform de parameters van de
Unie en de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, waaronder Resolutie 2334 (2016) van de VN-Veilig
heidsraad, en voorstellen doen voor optreden van de Unie in dit verband;
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b) nauwe contacten vergemakkelijken en onderhouden met alle partijen bij het vredesproces, relevante politieke
actoren, andere landen in de regio, de leden van het Kwartet en andere betrokken landen, alsmede met de VN en
andere betrokken internationale organisaties, zoals de Liga van Arabische Staten, teneinde met hen samen te werken
aan de versterking van het vredesproces;
c) zich op passende wijze inzetten voor en bijdragen tot een mogelijk nieuw onderhandelingskader, in overleg met alle
belangrijke belanghebbenden en de lidstaten van de Unie, met name door het bevorderen van de doelstellingen van
de gemeenschappelijke verklaring aangenomen door de deelnemers aan de conferentie in Parijs op
15 januari 2017 (1);
d) actief steun verlenen aan en bijdragen tot vredesonderhandelingen tussen de partijen, onder meer door in het kader
van die onderhandelingen namens de Unie voorstellen te doen die aansluiten bij het geconsolideerde beleid dat zij
van oudsher voert;
e) zorgen voor de voortdurende aanwezigheid van de Unie in bevoegde internationale fora;
f)

bijdragen tot crisisbeheersing en -preventie, ook wat Gaza betreft;

g) desgevraagd bijdragen tot de uitvoering van de internationale overeenkomsten die de partijen hebben bereikt, en
diplomatiek overleg met hen plegen indien de bepalingen van deze overeenkomsten niet worden nageleefd;
h) bijdragen tot politieke inspanningen die moeten leiden tot een omslag in de richting van een duurzame oplossing
voor de Gazastrook die integraal deel uitmaakt van een toekomstige Palestijnse staat en in de onderhandelingen aan
bod moet komen;
i)

bijzondere aandacht schenken aan factoren die gevolgen hebben voor de regionale dimensie van het vredesproces,
aan de betrekkingen met de Arabische partners en aan de uitvoering van het Arabische vredesinitiatief;

j)

constructieve gesprekken voeren met de ondertekenaars van overeenkomsten in het kader van het vredesproces,
teneinde de inachtneming van de basisnormen van de democratie, waaronder de eerbiediging van het internationaal
humanitair recht, de mensenrechten en de rechtsstaat, te bevorderen;

k) voorstellen doen voor interventie van de Unie in het vredesproces, en over de wijze waarop het best uitvoering kan
worden gegeven aan de initiatieven van de Unie en de lopende activiteiten van de Unie in verband met het
vredesproces, zoals de bijdrage van de Unie aan de Palestijnse hervormingen en met inbegrip van de politieke
aspecten van de ontwikkelingsprojecten van de Unie;
l)

de partijen ertoe brengen af te zien van unilaterale acties die de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing
bedreigen, met name in Jeruzalem en in zone C van de bezette Westelijke Jordaanoever;

m) als gezant bij het Kwartet, op gezette tijden verslag uitbrengen over de vooruitgang en het verloop van de onderhan
delingen, alsmede over de activiteiten van het Kwartet, en bijdragen tot de voorbereiding van bijeenkomsten van
gezanten van het Kwartet op basis van standpunten van de Unie en in coördinatie met andere leden van het Kwartet;
n) in samenwerking met de SVEU voor de mensenrechten, bijdragen aan de uitvoering van het mensenrechtenbeleid
van de Unie, met inbegrip van de richtsnoeren van de Unie inzake de mensenrechten, met name de richtsnoeren van
de Unie over kinderen en gewapende conflicten, alsmede inzake geweld tegen vrouwen en meisjes en de bestrijding
van alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes, en het beleid van de Unie inzake Resolutie 1325 (2000)
van de VN-Veiligheidsraad met betrekking tot vrouwen, vrede en veiligheid, mede door de ontwikkelingen op dat
gebied te volgen, er verslag over uit te brengen en aanbevelingen ter zake te formuleren;
o) bijdragen tot een beter begrip van de rol van de Unie onder de opiniemakers in de regio.
2.
De SVEU steunt de werkzaamheden van de HV en houdt zicht op alle activiteiten van de Unie in de regio die
verband houden met het MEPP.
Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.

De SVEU is, onder het gezag van de HV, verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat.

2.
Het PVC onderhoudt een bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt van de SVEU met de
Raad. Onverminderd de bevoegdheden van de HV zorgt het PVC binnen het kader van het mandaat voor strategische
aansturing en politieke leiding ten behoeve van de SVEU.
3.
De SVEU werkt nauw samen met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de bevoegde afdelingen
ervan.
(1) Een lidstaat (het Verenigd Koninkrijk) heeft slechts als waarnemer deelgenomen en heeft de op de conferentie aangenomen gemeenschap
pelijke verklaring niet ondertekend.
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4.
De SVEU zal de regio op gezette tijden bezoeken en zal zorgen voor nauwe coördinatie met het bureau van de
vertegenwoordiger van de Unie in Jeruzalem, de delegatie van de Unie in Tel Aviv en andere relevante delegaties van de
Unie in de regio.
Artikel 5
Financiering
1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de
periode tot en met 29 februari 2020 beloopt 1 730 000 EUR.
2.
De uitgaven worden beheerd volgens de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene
begroting van de Unie.
3.

Voor het uitgavenbeheer wordt tussen de SVEU en de Commissie een overeenkomst gesloten.

4.
De SVEU legt van alle uitgaven verantwoording af aan de Commissie, totdat de Commissie door goedkeuring van
het eindverslag de financiële sluiting van het mandaat formeel vastlegt.
Artikel 6
Vorming en samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk
voor de vorming van een team. In het team is de door het mandaat vereiste deskundigheid inzake specifieke beleids
vraagstukken aanwezig. De SVEU houdt de Raad en de Commissie snel op de hoogte van de samenstelling van zijn
team.
2.
De lidstaten en de instellingen van de Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De
bezoldiging van het gedetacheerde personeel komt ten laste van de detacherende autoriteit. Deskundigen die door de
lidstaten bij de instellingen van de Unie zijn gedetacheerd, kunnen eveneens aan de SVEU worden toegewezen. Interna
tionaal geworven personeel moet de nationaliteit van een lidstaat hebben.
3.
Alle gedetacheerde personeelsleden blijven onder het administratieve gezag van de detacherende autoriteit, en
voeren hun taken uit en handelen in het belang van het mandaat van de SVEU.
4.
Het personeel van de SVEU wordt op dezelfde locatie als de betrokken EDEO-afdeling, de delegatie van de Unie in
Tel Aviv of het bureau van de vertegenwoordiger van de Unie in Jeruzalem gevestigd, teneinde de samenhang en
consistentie van hun respectieve activiteiten te waarborgen.
Artikel 7
Voorrechten en immuniteiten van de SVEU en het personeel van de SVEU
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop van de
missie van de SVEU en zijn personeelsleden, worden met de ontvangende landen naargelang het geval overeengekomen.
De lidstaten en de EDEO verlenen daartoe alle nodige steun.
Artikel 8
Beveiliging van gerubriceerde EU-informatie
De SVEU en de leden van het team van de SVEU leven de beveiligingsbeginselen en minimumnormen na die zijn
vastgelegd in Besluit 2013/488/EU van de Raad (1).
Artikel 9
Toegang tot informatie en logistieke steun
1.
De lidstaten, de Commissie, de EDEO, en het secretariaat-generaal van de Raad zorgen ervoor dat de SVEU toegang
krijgt tot alle relevante informatie.
2.

De delegaties van de Unie in de regio en/of de lidstaten verlenen, naargelang het geval, logistieke steun in de regio.

(1) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubri
ceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).
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Artikel 10
Veiligheid
Overeenkomstig het beleid van de Unie inzake de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het Verdrag
wordt ingezet in operaties buiten de Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs haalbare maatregelen voor de beveiliging
van het personeel dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming met zijn mandaat en op basis van de
veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is; met name:
a) stelt hij op basis van richtsnoeren van de EDEO een specifiek veiligheidsplan op, dat onder meer specifieke fysieke,
organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van veilige personeelsbewegingen naar en
binnen het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is en voor het beheer van veiligheidsincidenten omvat; het specifiek
veiligheidsplan houdt tevens een nood- en evacuatieplan in;
b) zorgt hij ervoor dat alle buiten de Unie ingezette personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden in het
gebied waarvoor hij verantwoordelijk is afgestemde verzekering tegen grote risico's;
c) zorgt hij ervoor dat alle buiten de Unie ingezette leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven personeel,
voor of bij aankomst in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is een passende beveiligingsopleiding hebben
genoten waarvan de inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin dat gebied door de EDEO is ingedeeld;
d) zorgt hij ervoor dat alle naar aanleiding van de geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen
worden opgevolgd, en brengt hij aan de Raad, de HV, en de Commissie schriftelijk verslag uit over de uitvoering
daarvan en over andere veiligheidskwesties in het kader van het voortgangsverslag en het verslag over de uitvoering
van het mandaat.
Artikel 11
Rapportage
De SVEU brengt geregeld mondeling en schriftelijk verslag uit aan de HV en het PVC. De SVEU brengt zo nodig tevens
verslag uit aan de werkgroepen van de Raad. De geregelde verslagen worden verspreid via het Coreu-netwerk. De SVEU
kan de Raad Buitenlandse Zaken verslagen voorleggen. Overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag kan de SVEU worden
ingeschakeld bij de informatieverstrekking aan het Europees Parlement.
Artikel 12
Coördinatie
1.
De SVEU draagt bij aan de eenheid, de consistentie en de doeltreffendheid van het optreden van de Unie en helpt
ervoor te zorgen dat alle instrumenten van de Unie en alle acties van de lidstaten op coherente wijze worden ingezet om
de beleidsdoelstellingen van de Unie te verwezenlijken. Indien nodig wordt overlegd met de lidstaten. De activiteiten van
de SVEU worden gecoördineerd met die van de diensten van de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan
de delegaties van de Unie en missies van de lidstaten, in het bijzonder het bureau van de vertegenwoordiger van de Unie
in Jeruzalem en de delegatie van de Unie in Tel Aviv.
2.
Ter plaatse worden nauwe contacten onderhouden met de betrokken hoofden van de missies van de lidstaten, de
hoofden van de delegaties van de Unie en de hoofden van GVDB-missies. Zij doen alles wat in hun vermogen ligt om de
SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn mandaat. De SVEU geeft, in nauwe coördinatie met het hoofd van de
delegatie van de Unie in Tel Aviv en het bureau van de vertegenwoordiger van de Unie in Jeruzalem, op lokaal niveau
politieke aansturing aan de missiehoofden van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden
(EUPOL COPPS) en de missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij
Rafah (EUBAM Rafah). De SVEU onderhoudt eveneens contacten met andere internationale en regionale actoren ter
plaatse.
Artikel 13
Ondersteuning met betrekking tot vorderingen
De SVEU en het personeel van de SVEU bieden ondersteuning bij het verschaffen van gegevens in reactie op alle
vorderingen en verplichtingen die voortvloeien uit de mandaten van de vorige SVEU's voor het MEPP, en bieden adminis
tratieve ondersteuning alsmede toegang tot de dossiers die daartoe relevant zijn.
Artikel 14
Evaluatie
De uitvoering van dit besluit en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Unie in de regio worden op gezette
tijden geëvalueerd. De SVEU legt de Raad, de HV en de Commissie uiterlijk 31 januari 2019 een voortgangsverslag, en
uiterlijk 30 november 2019 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor.
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Artikel 15
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 18 september 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
G. BLÜMEL
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BESLUIT (GBVB) 2018/1249 VAN DE RAAD
van 18 september 2018
betreffende een optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van het VN-verificatie- en
inspectiemechanisme voor Jemen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 14 april 2015 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 2216 (2015) aangenomen, waarbij
een embargo werd ingesteld op de levering, verkoop of overdracht van wapens en alle soorten aanverwant
materieel aan Ali Abdullah Saleh, voormalig president van Jemen, aan bepaalde andere personen, en aan andere
personen en entiteiten die worden aangewezen door het bevoegde Sanctiecomité van de Veiligheidsraad.

(2)

Naar aanleiding van een verzoek van de regering van Jemen van 6 augustus 2015, en overeenkomstig VNVRresolutie 2216 (2015), heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in een brief aan de regering van
Jemen van 11 augustus 2015 ingestemd met de instelling van een verificatie- en inspectiemechanisme van de
Verenigde Naties (VN) (Unvim) om de ongehinderde doorgang van handelsgoederen naar Jemen te faciliteren en
de economie van het land nieuw leven in te blazen.

(3)

Op 5 mei 2016 is het Unvim operationeel geworden. Het Bureau van de Verenigde Naties voor projectdiensten
(Unops) implementeert en beheert het Unvim namens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire
Aangelegenheden (OCHA), de regering van Jemen en de betrokken VN-lidstaten.

(4)

Op 3 april 2017 heeft de Raad het belang van een doeltreffende en tijdige verwerking voor de commerciële
scheepvaart naar Jemen benadrukt, en zijn onverkorte steun uitgesproken voor de voortzetting van het Unvim en
de volledige en onbelemmerde uitvoering van zijn mandaat. De Raad drong tevens aan op de volledige uitvoering
van het door de VN-Veiligheidsraad opgelegde gerichte wapenembargo en wees in dit verband nogmaals op de
strikte toepassing van de regels van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad (1).

(5)

Op 27 december 2017 heeft het Unvim voorgesteld om zijn activiteiten gedurende nog een jaar, tot en met
maart 2019, te versterken en uit te breiden, met name door meer vaart te zetten achter het goedkeuringsproces
voor commerciële vracht en door zijn vermogen om extra personeel en middelen in te zetten in de betrokken
havens, te vergroten. Die versterking vereist steun om het personeel van het Unvim uit te breiden en extra inspec
tieapparatuur aan te kopen. De Unie moet financieel bijdragen aan dergelijke steun.

(6)

Op 25 juni 2018 heeft de Raad het belang van doeltreffende en tijdige verwerking voor de commerciële
scheepvaart in de betrokken havens, met inbegrip van brandstof, benadrukt, zijn onverkorte steun uitgesproken
voor de voortzetting van het Unvim en voor de volledige en onbelemmerde uitvoering van zijn mandaat, en
besloten om een versterking van het Unvim in overweging te nemen.

(7)

De technische uitvoering van dit besluit moet worden toevertrouwd aan het Unops. De bijdrage van de Unie aan
het Unvim moet het voor het Unvim mogelijk maken zijn toezichts- en inspectietaken te blijven vervullen die
waarborgen dat de commerciële vracht die de territoriale wateren van Jemen binnenkomt, in overeenstemming is
met VNVR-resolutie 2216 (2015). Als het mandaat of de behoeften van het Unvim zouden veranderen op een
wijze die vragen doet rijzen over de geschiktheid of relevantie van het project voor de verwezenlijking van de
doelstellingen, zal de bijdrage van de Unie dienovereenkomstig moeten worden herbeoordeeld.

(8)

Het toezicht op de correcte uitvoering van de financiële bijdrage van de Unie moet worden opgedragen aan de
Commissie,

(1) Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99).
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De Unie onderschrijft de algemene doelstelling van het Unvim, namelijk bij te dragen tot het herstel van het
onbelemmerde vrije verkeer van handelsgoederen naar Jemen via een transparant en effectief goedkeuringsproces voor
commerciële vracht bestemd voor Jemenitische havens die niet onder controle van de regering van Jemen staan.
2.

De specifieke doelstellingen van dit project zijn:

— verhogen van de aanvoer van commerciële ladingen naar Jemen door het goedkeuringsproces van commerciële
vracht verder te versnellen en het vertrouwen van de scheepvaartmaatschappijen in de toegankelijkheid van de
havens van Hodeidah en Saleef te herstellen;
— vergroten van het vermogen van het Unvim om extra personeel en middelen in te zetten in de havens van Djibouti,
King Abdullah (Saudi-Arabië), Salalah en Sohar (Oman) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), en van zijn reactie
vermogen indien het Unvim tijdens de duur van het project extra verantwoordelijkheden krijgt in de haven van
Hodeidah.
3.
De Unie draagt met dit besluit bij aan de kosten die verband houden met de versterking van het Unvim, waardoor
tevens tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de Jemenitische bevolking, als onderdeel van een bredere
humanitaire strategie.
In de bijlage is een nadere omschrijving van de activiteiten opgenomen.
Artikel 2
1.
De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) is belast met de
uitvoering van dit besluit.
2.
De technische uitvoering van de in artikel 1 bedoelde activiteiten wordt toevertrouwd aan het Unops. Het Unops
voert deze taak uit onder verantwoordelijkheid van de HV. Daartoe treft de HV de nodige regelingen met het Unops.
Artikel 3
1.
Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van het in artikel 1, lid 2, bedoelde project bedraagt
4 915 504,24 EUR.
2.
Het bedrag voor de periode van zes maanden na de sluiting van de in lid 4 van dit artikel bedoelde financierings
overeenkomst bedraagt 2 748 472,96 EUR. Het resterende bedrag van 2 167 031,28 EUR wordt gebruikt indien de
Raad daar na de in artikel 5, lid 2, bedoelde evaluatie toe besluit.
3.
Voor het beheer van de uitgaven die worden gefinancierd uit het in lid 1 genoemde bedrag, gelden de procedures
en voorschriften die van toepassing zijn op de begroting van de Unie.
4.
De Commissie ziet erop toe dat de in lid 1 bedoelde uitgaven correct worden beheerd. Hiertoe sluit zij een financie
ringsovereenkomst met het Unops. In de financieringsovereenkomst wordt bepaald dat het Unops er zorg voor moet
dragen dat de bijdrage van de Unie zichtbaar is.
5.
De Commissie streeft ernaar om de in lid 4 bedoelde financieringsovereenkomst zo spoedig mogelijk na
18 september 2018 te sluiten. Zij stelt de Raad in kennis van eventuele moeilijkheden in dat verband, en van de datum
van sluiting van de financieringsovereenkomst.
Artikel 4
1.
De HV brengt verslag uit aan de Raad over de uitvoering van dit besluit, op basis van regelmatige verslagen die
door het Unvim worden opgesteld, ook over de maandelijkse vergaderingen van de Unvim-stuurgroep. Deze verslagen
vormen de basis voor een evaluatie door de Raad.
2.
De Commissie brengt aan de Raad verslag uit over de financiële aspecten van de uitvoering van het in artikel 1
bedoelde project.
Artikel 5
1.

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

2.
De Raad evalueert dit besluit vijf maanden na de datum van sluiting van de in artikel 3, lid 4, bedoelde financie
ringsovereenkomst.
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3.
Dit besluit verstrijkt twaalf maanden na de datum van sluiting van de in artikel 3, lid 4, bedoelde financieringsover
eenkomst tussen de Commissie en het Unops. Het verstrijkt echter zes maanden nadat het in werking is getreden, indien
op dat tijdstip geen financieringsovereenkomst is gesloten.

Gedaan te Brussel, 18 september 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
G. BLÜMEL
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BIJLAGE

1. Achtergrond
a) Het huidige conflict in Jemen heeft geleid tot een grootschalige humanitaire crisis. Ongeveer 75 % van de
bevolking (22,2 miljoen mensen) heeft daardoor hulp nodig. De belemmeringen voor de commerciële invoer in
Jemen hebben geleid tot een ernstig tekort aan basisgoederen, een sterke stijging van de prijzen van beschikbare
goederen, en een groei van de ondergrondse markt en van netwerken van mensensmokkelaars.
Wil men de schrijnende humanitaire situatie in Jemen aanpakken, dan moet het normale commerciële vracht
verkeer naar het land worden voortgezet. Resolutie 2216 (2015) van de VN-Veiligheidsraad verplicht de lidstaten
van de VN tot het nemen van de nodige maatregelen ter voorkoming van de rechtstreekse of indirecte levering,
verkoop of overdracht vanaf of via hun grondgebied, via hun onderdanen of via onder hun vlag varende schepen
of tot hun nationale luchtvaartmaatschappij behorende vliegtuigen, van wapens en alle soorten aanverwant
materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen
daarvoor, aan bepaalde personen en entiteiten die worden aangewezen door het krachtens die resolutie ingestelde
comité. Ten einde de ongehinderde doorgang van handelsgoederen naar Jemen te faciliteren, heeft de regering van
Jemen de VN verzocht een toezicht- en inspectiedienst in te stellen die ervoor zorgt dat de commerciële vracht die
de territoriale wateren van Jemen binnenkomt, in overeenstemming is met Resolutie 2216 (2015) van de VNVeiligheidsraad.
In december 2015 is het Bureau van de Verenigde Naties voor projectdiensten (Unops) verzocht een mechanisme
te implementeren en te beheren dat toeziet op de controle- en inspectiediensten voor rekening van het VN-Bureau
voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA), de regering van Jemen, en de betrokken lidstaten
van de VN, ten einde de ongehinderde doorgang van handelsgoederen naar delen van Jemen die niet onder de
controle van de regering van Jemen vallen, te faciliteren. Op 5 mei 2016 is het Unvim operationeel geworden.
Naar aanleiding van de beperkingen die in november 2017 werden opgelegd door de coalitie voor scheepvaart
naar het noorden van Jemen, heeft het Unvim besprekingen gevoerd met donoren en externe partners, alsook met
de coalitie. Het voorstel om het mandaat van het Unvim te verlengen van april 2018 tot en met maart 2019,
weerspiegelde de inhoud van deze besprekingen over de versterking van zijn capaciteit, en nam de vrees over de
smokkel van wapens aan boord van commerciële vaartuigen en het terugdringen van vertragingen voor de
commerciële scheepvaart weg.
Het Unvim opereert momenteel in Djibouti, met 4 monitors, 4 inspecteurs, 4 EDD-teams, 13 leidinggevende/tech
nische personeelsleden en tot 7 Britse gedetacheerde personeelsleden, en in Jeddah (KSA), met 2 monitoren. Er
lopen besprekingen om de monitoringactiviteiten van het Unvim uit te breiden in de King Abdullah Port (SaudiArabië) en in de havens van Salalah en Sohar (Oman) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten).
b) De EU heeft voortdurend gewezen op het belang van een doeltreffende en tijdige verwerking voor de commerciële
scheepvaart, en haar steun uitgesproken voor de voortzetting van het Unvim en de volledige en onbelemmerde
uitvoering van zijn mandaat. Elke vorm van steun van de EU voor de voortzetting van het Unvim kan derhalve
niet los worden gezien van een verbetering van de doeltreffendheid van het mechanisme, ten einde de
mogelijkheden voor exploitanten en staten om handelsgoederen aan de Jemenitische bevolking te leveren, te
vergroten. Zoals erkend in de Raadsconclusies van april 2017, „is de volledige steun van de coalitie en de regering
van Jemen nodig om het Unvim doeltreffend en op volle capaciteit te laten werken”. Daarnaast moeten alle
activiteiten van de EU worden gezien als onderdeel van het bredere streven van de EU naar een politieke oplossing
van het conflict, met volledige ondersteuning van de inspanningen van de speciale gezant van de VN.
2. Inspectie- en verificatieproces van het Unvim
Momenteel is het Unvim van toepassing op alle vaartuigen van meer dan honderd ton die bestemd zijn voor de
Jemenitische havens en niet onder controle van de regering van Jemen staan, en op 1) alle vaartuigen die
commerciële goederen vervoeren die door in Jemen gevestigde commerciële bedrijven of overheidsinstanties gekocht
zijn en bestemd zijn voor de verkoop in Jemen, en 2) bilaterale bijstand van de lidstaten van de VN die niet via een
UNAFP of een erkende internationale humanitaire organisatie wordt verleend.
Het verificatieproces vangt aan wanneer een scheepvaartmaatschappij een onlinegoedkeuringsaanvraag indient op
www.vimye.org, de nodige documenten uploadt en alle gevraagde documentatie aan het Unvim overlegt. Binnen
48 uur bekijkt het Unvim de documentatie, en stuurt het een bericht aan externe partners zoals de Humanitarian
Operations Cell van de coalitietroepen (EHOC). Het Unvim beslist vervolgens om een schip al dan niet te inspecteren
op basis van haar eigen proces, en bekijkt onder meer tegenstrijdigheden in de ontvangen documenten, verdachte
vaarbewegingen, uitschakeling van het automatisch identificatiesysteem (AIS) voor meer dan vier uur, en feedback
van externe partners. Vaartuiginspecties worden ofwel uitgevoerd in de haven in de territoriale wateren, ofwel op zee
in de internationale wateren.
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Vervolgens wordt een goedkeuringscertificaat verstrekt of geweigerd (geannuleerd, afgewezen of ingetrokken). Wat
vaartuigen met een goedkeuringscertificaat betreft, houdt het Unvim via het AIS constant toezicht op hun
bewegingen, waaronder de doorvaart naar het wachtgebied van de coalitie; van het wachtgebied naar de ankerplaats;
van de ankerplaats naar de ligplaats om te worden gelost. Aan de volgactiviteiten van het Unvim komt een einde
zodra de vaartuigen die over een goedkeuringscertificaat beschikken na het lossen van hun lading vanuit de Rode
Zeehavens van Jemen vertrekken en uit de haven wegvaren. Gedurende het gehele proces onderhoudt het Unvim
nauwe contacten met de scheepvaartmaatschappijen en kapitein (master) van de vaartuigen en speelt het een cruciale
rol in de aanpak van de problemen waarmee de vaartuigen op zee te maken krijgen, met inbegrip van belangenbehar
tiging bij EHOC en de coalitie. Het faciliteren door het Unvim van het hele goedkeuringsproces en permanente
communicatie met de scheepvaartmaatschappijen is cruciaal om het vertrouwen van de internationale scheepvaart
maatschappijen te behouden en dus te garanderen dat de commerciële invoer ten behoeve van de meerderheid van de
Jemenitische bevolking voortgezet wordt, ondanks het lopende conflict.
Het Unvim heeft ook getracht de internationale scheepvaartgemeenschap gerust te stellen via driemaandelijkse bijeen
komsten met hun vertegenwoordigers, om ervoor te zorgen dat hun moeilijkheden en problemen goed worden
begrepen en aangepakt.
3. Algemene doelstellingen
Om ervoor te zorgen dat het Unvim zijn mandaat ongehinderd kan uitvoeren, is de algemene doelstelling van de
actie bij te dragen tot het herstel van het onbelemmerde vrije verkeer van handelsgoederen naar Jemen via een
transparant en effectief goedkeuringsproces voor commerciële vracht bestemd voor Jemenitische havens die niet
onder controle van de regering van Jemen staan.
De specifieke doelstellingen zijn:
— verhogen van de aanvoer van commerciële ladingen naar Jemen door het goedkeuringsproces van commerciële
vracht verder te versnellen en het vertrouwen van de scheepvaartmaatschappijen in de toegankelijkheid van de
havens van Hodeidah en Saleef, ondanks het huidige conflict, te herstellen;
— vergroten van het vermogen van het Unvim om extra personeel en middelen in te zetten in de havens van
Djibouti, King Abdullah (Saudi-Arabië, Salalah en Sohar (Oman) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), en van
zijn reactievermogen; het Unvim moet tijdens de duur van het project extra verantwoordelijkheden krijgen in de
haven van Hodeidah.
Als het mandaat of de behoeften van het Unvim zouden veranderen op een wijze die vragen doet rijzen over de
geschiktheid of relevantie van het project voor de verwezenlijking van de doelstellingen, dient de EU-bijdrage
dienovereenkomstig te worden herbeoordeeld.
4. Beschrijving van de activiteiten
Het Unops zal belast zijn met de technische uitvoering van het project.
Activiteit 1: Verhoging van het aantal Unvim-monitors. Maximaal vijf (5) extra monitors en maximaal twee (2) extra
ladingsinspecteurs moeten worden geworven voor de havens van Djibouti, van King Abdullah en Jeddah (SaudiArabië) van Salalah en Sohar (Oman) en van Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), of andere locaties, voorlopig met
inbegrip van Hodeidah. Door deze capaciteitstoename zou het Unvim zich snel aan ontwikkelingen kunnen
aanpassen en zou de operationele reikwijdte van het Unvim om inspecties van vaartuigen uit te voeren, worden
vergroot, terwijl tegelijkertijd de operationele continuïteit van het Unvim gegarandeerd wordt. Het Unvim zal ook een
extra medewerker aannemen in Djibouti die onder meer contacten zal onderhouden met de EU en met name met de
EU-delegaties in het Rode Zeegebied.
De geplande activiteiten zijn:
— het Unops zal nieuwe monitors, inspecteurs en medewerker werven in overeenstemming met de regels en
procedures voor werving van het Unops;
— het Unops zal de EDEO vooraf informeren over vacatures.
Tijdpad: gedurende de hele looptijd van het project.
Activiteit 2: Huren van een deel van de haven van Djibouti. Naar aanleiding van de overeenkomst inzake projectsa
menwerking die op 1 mei 2018 is ondertekend met de Djiboutiaanse autoriteiten, huurt het Unvim kades en
ligplaatsen in de haven van Djibouti opdat er een de permanente locatie voor de uitvoering van inspecties is. Een
nieuwe havenfaciliteit wordt momenteel gerenoveerd om het werk van monitors, inspecteurs en explosievenspeur
honden te vergemakkelijken. Dit zal ook de inspectieprocedure helpen versnellen.
Tijdpad: gedurende de hele looptijd van het project
Activiteit 3: Verhoging van het aantal explosievenspeurhonden (EDD) van vier naar zes in Djibouti: het Unvim zal het
aantal explosievenspeurhonden en hondengeleiders verhogen van vier tot zes. Aangezien explosievenspeurhonden
moeten rusten tijdens inspecties en gelet op de klimatologische omstandigheden in Djibouti, vergt een verhoging van
het aantal controles extra capaciteit om te zorgen voor het welzijn en de operationele continuïteit van de explosie
venspeurhonden.
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Geplande activiteiten:
— conform de VN-aanbestedingsprocedures, zal het Unops ofwel een nieuwe aanbesteding voor explosievenspeur
honden en begeleiders uitschrijven met het oog op de gunning van een opdracht of de bestaande opdracht met
de huidige dienstverlener van Unvim (TDI — The Development Initiative) wijzigen;
— nieuwe explosievenspeurhonden kunnen worden geïntegreerd in het bestaande team van vier explosievenspeur
honden en hondengeleiders.
Tijdpad: gedurende de hele looptijd van het project
Activiteit 4: De aankoop van extra inspectieapparatuur: om het Unvim-team in Djibouti te helpen bij het doorzoeken
van containers en lading, zal het Unvim twee (2) draagbare scanners aankopen. Deze extra apparatuur zal de tijdige
controle van de vaartuigen in de haven van Djibouti en in internationale wateren vergemakkelijken.
De geplande activiteiten zijn:
— ontwikkeling van technische specificaties, die al aan de gang is;
— uitschrijven van een internationale aanbesteding volgens de aanbestedingsprocedures van het Unops voor
leveringen, en gunning van de opdracht;
— leveren van de apparatuur en opleiding van het betrokken personeel.
Tijdpad: maand 1 t.e.m. 4 van het project.
Op het einde van het project, worden de activa afgestoten conform het contract met de Europese Commissie.
Activiteit 5: Uitvoering van het project
Het Unops verzorgt het toezicht op het project; hieronder valt onder meer de vaststelling van tussentijdse doelstel
lingen, interne evaluaties, toezicht op overeenkomsten, en financieel beheer. Verwachte activiteiten zijn onder meer:
— inkoop van externe diensten of een overeenkomst voor speciale diensten voor technische assistentie bij de
uitvoering van het project;
— financieel en contractbeheer van diensten die het Unops in onderaanneming aan derden geeft.
Tijdpad: gedurende de hele looptijd van het project.
5. Verwachte resultaten
Omdat de operationele activiteiten van het Unvim worden opgevoerd, zijn de verwachte resultaten van het project:
— verhinderen dat verboden goederen de Rode Zeehavens van Jemen binnenkomen;
— vergemakkelijken van het vrije verkeer van commerciële goederen naar de Rode Zeehavens van Jemen;
— opbouwen van vertrouwen bij de internationale scheepvaartgemeenschap door het opstellen van een transparant
en efficiënt proces voor de invoer van handelsgoederen naar Jemen van de Rode Zeehavens, ondanks het lopende
conflict;
— ondersteunen van de regering van Jemen bij het voorzien in de behoeften van de bevolking aan basisproducten
waaraan niet volledig is tegemoetgekomen met humanitaire hulp en lokale bronnen.
6. Geschatte looptijd
De geplande looptijd van het project is twaalf maanden in twee termijnen van zes maanden (6 + 6). De eerste termijn
loopt tot en met maart 2019, de tweede termijn loopt vanaf april 2019. Aangezien de lopende Unvim-financierings
regeling met donoren slechts tot eind maart 2019 van kracht is, voorziet het besluit van de Raad in een specifieke
regeling met betrekking tot de periode na maart 2019.
Deze regeling bestaat uit een herzieningsclausule die bepaalt dat de bijdrage van de EU opnieuw moet worden
beoordeeld, met het oog op een gunstig advies van de lidstaten over de ononderbroken verlenging van de bijdrage
van de EU met zes maanden.
De delegatieovereenkomst tussen de Commissie en het Unops zal worden gesloten voor een eerste termijn van zes
maanden, die alleen kan worden verlengd met een nieuwe termijn van zes maanden na positief advies van de
lidstaten.
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7. Zichtbaarheid van de Unie
Het Unops, dat belast is met de technische uitvoering van het project, zal ervoor zorgen dat de financiële steun van
de Unie goed zichtbaar is, bijvoorbeeld in rapporten, evenementen of vergaderingen. Op alle Unvim-documentatie zal
een EU-vlag te zien zijn.
Unvim/Unops zal zorgen voor voldoende zichtbaarheid op alle met EU-middelen aangeschafte apparatuur die niet
consumabel is, onder meer door het aanbrengen van het EU-logo. Wanneer het tonen van dat logo de voorrechten en
immuniteiten van het Unops of de veiligheid van zijn personeel of van de eindbegunstigden in gevaar kan brengen,
zullen passende alternatieve regelingen worden getroffen.
8. Deelname van de EU aan de Unvim-stuurgroep
De Unvim-stuurgroep bestaat uit het Koninkrijk Saudi-Arabië (EHOC en het ministerie van Defensie), de VAE, de
regering van Jemen (een in Djibouti gevestigde Unvim-verbindingsofficier en een vertegenwoordiger van het
ministerie van Verkeer), het Unops en OCHA. Net als de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die
als Unvim-donors deze vergadering bijwonen met de status van waarnemer, zal de EU deelnemen aan de
maandelijkse vergaderingen van het Unvim-stuurcomité.
9. Rapportering
Unvim/Unops zal bij de EDEO een maandelijks rapport indienen over de vorderingen bij het bereiken van de project
resultaten. Deze rapporten worden gedeeld met de bevoegde Raadsinstantie.
De EDEO zal verslag uitbrengen aan de bevoegde Raadsinstantie over de maandelijkse vergaderingen van de Unvimstuurgroep.
Unvim/Unops brengt op kwartaalbasis rechtstreeks verslag uit aan de bevoegde Raadsinstantie in Brussel.
Unvim/Unops dient uiterlijk zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode een definitief narratief verslag en
financieel verslag in.
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UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2018/1250 VAN DE RAAD
van 18 september 2018
tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 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 31, lid 2,
Gezien Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de
situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB (1), en met name artikel 12, lid 1,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 31 juli 2015 Besluit (GBVB) 2015/1333 vastgesteld.

(2)

Het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”), ingesteld krachtens Resolutie
1970 (2011) van de VN-Veiligheidsraad, heeft op 11 september 2018 één persoon toegevoegd aan de lijst van
personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

(3)

De bijlagen I en III bij Besluit (GBVB) 2015/1333 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en III bij Besluit (GBVB) 2015/1333 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 september 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
G. BLÜMEL

(1) PB L 206 van 1.8.2015, blz. 34.
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De volgende persoon wordt toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Besluit (GBVB) 2015/1333:
„27. Naam: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran
Titel: n.v.t. Functie: Leider van gewapende milities Geboortedatum: 1982 Geboorteplaats: n.v.t. Zekere alias:
n.v.t. Onzekere alias: n.v.t. Nationaliteit: Libië Paspoort nr.: n.v.t. Nationaal identiteitsnr.: n.v.t. Adres: n.v.t.
Op de lijst geplaatst op: 11 september 2018. Overige informatie: naam van moeder is Salma Abdula Younis.
Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).
Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.
Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 11 (b), 11 (c) en 11 (d) van Resolutie 2213 (2015); punt 11 van
Resolutie 2362 (2017).
Aanvullende informatie:
— Het bureau van de procureur-generaal van Libië heeft een aanhoudingsbevel tegen de betrokken persoon
uitgevaardigd, en beschuldigt hem van het plegen van een aantal strafbare feiten.
— De betrokken persoon heeft gewapende acties en aanvallen tegen olie-installaties in de regio van de oliehalvemaan (Oil Crescent) uitgevoerd, die tot de vernietiging van die installaties hebben geleid; de meest recente
aanval vond plaats op 14 juni 2018.
— De aanvallen in de regio van de olie-halvemaan hebben vele slachtoffers bij de inwoners van de regio gemaakt
en hebben de levens van burgers in gevaar gebracht.
— Door de aanvallen is de Libische olie-uitvoer in de periode 2013 tot en met 2018 periodiek onderbroken, wat
tot aanzienlijke verliezen voor de Libische economie heeft geleid.
— De betrokken persoon heeft geprobeerd om illegaal olie uit te voeren.
— Hij rekruteert buitenlandse strijders voor zijn herhaalde aanvallen op de regio van de olie-halvemaan.
— Door zijn acties ondermijnt de betrokken persoon de stabiliteit van Libië en staat hij de Libische partijen in de
weg bij het oplossen van de politieke crisis en het uitvoeren van het actieplan van de Verenigde Naties”.
De volgende persoon wordt toegevoegd aan de lijst in bijlage III bij Besluit (GBVB) 2015/1333:
„27. Naam: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran
Titel: n.v.t. Functie: Leider van gewapende milities Geboortedatum: 1982 Geboorteplaats: n.v.t. Zekere alias:
n.v.t. Onzekere alias: n.v.t. Nationaliteit: Libië Paspoort nr.: n.v.t. Nationaal identiteitsnr.: n.v.t. Adres: n.v.t.
Op de lijst geplaatst op: 11 september 2018. Overige informatie: naam van moeder is Salma Abdula Younis.
Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).
Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.
Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 11 (b), 11 (c) en 11 (d) van Resolutie 2213 (2015); punt 11 van
Resolutie 2362 (2017).
Aanvullende informatie:
— Het bureau van de procureur-generaal van Libië heeft een aanhoudingsbevel tegen de betrokken persoon
uitgevaardigd, en beschuldigt hem van het plegen van een aantal strafbare feiten.
— De betrokken persoon heeft gewapende acties en aanvallen tegen olie-installaties in de regio van de oliehalvemaan (Oil Crescent) uitgevoerd, die tot de vernietiging van die installaties hebben geleid; de meest recente
aanval vond plaats op 14 juni 2018.
— De aanvallen in de regio van de olie-halvemaan hebben vele slachtoffers bij de inwoners van de regio gemaakt
en hebben de levens van burgers in gevaar gebracht.
— Door de aanvallen is de Libische olie-uitvoer in de periode 2013 tot en met 2018 periodiek onderbroken, wat
tot aanzienlijke verliezen voor de Libische economie heeft geleid.
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— De betrokken persoon heeft geprobeerd om illegaal olie uit te voeren.
— Hij rekruteert buitenlandse strijders voor zijn herhaalde aanvallen op de regio van de olie-halvemaan.
— Door zijn acties ondermijnt de betrokken persoon de stabiliteit van Libië en staat hij de Libische partijen in de
weg bij het oplossen van de politieke crisis en het uitvoeren van het actieplan van de Verenigde Naties.”
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1251 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2018
tot niet-goedkeuring van empenthrin als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van
productsoort 18
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de
markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 89, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie (2) is een lijst vastgesteld van bestaande
werkzame stoffen die moeten worden beoordeeld met het oog op de mogelijke goedkeuring ervan voor gebruik
in biociden. Die lijst bevat empenthrin (EG-nr.: n.v.t.; CAS-nr.: 54406-48-3).

(2)

Empenthrin is beoordeeld voor gebruik in producten van productsoort 18 (insecticiden, acariciden en producten
voor de bestrijding van andere geleedpotigen), zoals gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3)

België is als beoordelende bevoegde autoriteit aangewezen en heeft op 24 juni 2016 de beoordelingsrapporten en
zijn aanbevelingen ingediend.

(4)

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 heeft het Comité voor
biociden op 13 december 2017 het advies van het Europees Agentschap voor chemische stoffen geformuleerd,
rekening houdend met de conclusies van de beoordelende bevoegde autoriteit (3).

(5)

Uit dat advies blijkt dat van biociden die voor productsoort 18 worden gebruikt en empenthrin bevatten, niet
kan worden verwacht dat zij aan de eisen van artikel 19, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 528/2012
voldoen.

(6)

In het bijzonder moet de aanvrager overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012
voldoende gegevens verstrekken om te kunnen bepalen of een werkzame stof aan de in artikel 5, lid 1, van die
verordening genoemde uitsluitingscriteria voldoet. Met het oog op deze beoordeling heeft de beoordelende
bevoegde autoriteit de aanvrager bij verschillende gelegenheden verzocht om gegevens te verstrekken over de
carcinogeniteit, maar deze heeft niet tijdig voldoende gegevens verstrekt, waardoor het onmogelijk is om het in
artikel 5, lid 1, onder a), van die verordening vastgestelde uitsluitingscriterium te beoordelen.

(7)

Bovendien hebben de scenario's die zijn beoordeeld tijdens de evaluatie van de risico's voor de menselijke
gezondheid en het milieu onaanvaardbare risico's aangetoond en kon geen veilig gebruik worden vastgesteld.

(8)

Bijgevolg mag empenthrin niet worden goedgekeurd voor gebruik in biociden van productsoort 18.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
biociden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Empenthrin (EG-nr.: n.v.t.; CAS-nr.: 54406-48-3) wordt niet goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden
van productsoort 18.
(1) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie van 4 augustus 2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van
het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen
van biociden (PB L 294 van 10.10.2014, blz. 1).
(3) Comité voor biociden (BPC): Advies over de aanvraag voor de goedkeuring van de werkzame stof empenthrin, productsoort:
18, ECHA/BPC/182/2017, aangenomen op 13 december 2017.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 18 september 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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