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FÖRORDNINGAR
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 82/2011
av den 31 januari 2011
om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av okouméplywood med ursprung i
Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning
(EG) nr 1225/2009 och om avslutande av en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning
(EG) nr 1225/2009
begäran om en översyn vid giltighetstidens utgång enligt
artikel 11.2 i grundförordningen.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(3)

Begäran om en översyn vid giltighetstidens utgång ingavs
av European Federation of the Plywood Industry (FEIC) (ne
dan kallad den sökande) såsom företrädare för unionstill
verkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer
än 50 %, av unionens tillverkning av okouméplywood.
Begäran motiverades med att åtgärdernas upphörande
sannolikt skulle leda till fortsatt eller återkommande
dumpning och återkommande skada för unionsindustrin.

(4)

Dessutom ansåg kommissionen, till följd av en talan vid
fransk domstol angående konkurrensbegränsande bete
ende hos ett antal franska tillverkare av okouméplywood,
att det inte gick att utesluta att detta beteende kunde ha
snedvridit bedömningen av skada i den ursprungliga un
dersökningen. Kommissionen ansåg det därför lämpligt
att på eget initiativ även inleda en parallell interimsöver
syn enligt artikel 11.3 i grundförordningen för att på nytt
se över skadesituationen för unionsindustrin, särskilt jäm
fört med den situation som rådde under undersöknings
perioden i den ursprungliga undersökningen.

(5)

Efter samråd med rådgivande kommittén slog kommis
sionen fast att tillräckliga bevis förelåg för att inleda en
översyn vid giltighetstidens utgång och en partiell inte
rimsöversyn i enlighet med artikel 11.2 och 11.3 i
grundförordningen och offentliggjorde ett tillkännagi
vande (nedan kallat tillkännagivandet om inledande) om
dessa översyner i Europeiska unionens officiella tidning (4).

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den
30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan
kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 9.4, 11.2, 11.3, 11.5
och 11.6,
med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen
lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:
A. FÖRFARANDE
1. Gällande åtgärder
(1)

Efter en antidumpningsundersökning (nedan kallad den
ursprungliga undersökningen) införde rådet genom förord
ning (EG) nr 1942/2004 (2) en slutgiltig antidumpnings
tull på import av okouméplywood med ursprung i Folk
republiken Kina (nedan kallat Kina). Tullsatserna fastställ
des till mellan 6,5 % och 23,5 % för fyra tillverkare och
till 66,7 % för övriga tillverkare.
2. Begäran om översyn vid giltighetstidens utgång
och inledande på eget initiativ av en partiell inte
rimsöversyn

(2)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att gil
tighetstiden för antidumpningsåtgärderna beträffande im
port av okouméplywood med ursprung i Kina snart
skulle komma att löpa ut (3) mottog kommissionen en

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) EUT L 336, 12.11.2004, s. 4.
(3) EUT C 114, 19.5.2009, s. 11.

3. Undersökning
3.1 Undersökningsperiod
(6)

Undersökningen av sannolikheten för fortsatt eller åter
kommande dumpning omfattade perioden 1 oktober
2008–30 september 2009 (nedan kallad översynsperioden
eller i tabeller ÖP).

(4) EUT C 270, 11.11.2009, s. 24.
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Undersökningen av tendenser av betydelse för bedöm
ningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande
skada omfattade perioden från och med den 1 januari
2006 fram till slutet av översynsperioden (nedan kallad
skadeundersökningsperioden).

(13)

Kommissionen sände frågeformulär till de fem unionstill
verkare som ingick i urvalet. Två av företagen i urvalet
slutade att samarbeta efter stickprovsförfarandet. Efter
som de tre företag som besvarade frågeformuläret till
sammans stod för omkring 30 % av försäljningen från
samtliga unionstillverkare till icke-närstående kunder i
unionen under översynsperioden, ansågs det att urvalet
fortfarande var representativt.

(14)

Kommissionen sände även ett minifrågeformulär till de
fem tillverkare som inte hade valts ut till urvalet, till de
två som inte längre samarbetade och till två andra kända
tillverkare för att inhämta information om ekonomiska
indikatorer som avser ett större antal unionstillverkare.
Sju tillverkare besvarade dessa minifrågeformulär.

3.2 Parter som berörs av undersökningen
(8)

Kommissionen underrättade officiellt de kända unionstill
verkarna, de exporterande tillverkarna i Kina, användare
och importörer som den visste var berörda samt de ki
nesiska myndigheterna om att översynerna hade inletts.

(9)

Berörda parter gavs tillfälle att lämna synpunkter skrift
ligen och att begära att höras inom de tidsfrister som
angavs i tillkännagivandet om inledande. Alla berörda
parter som begärde att bli hörda och som visade att
det fanns särskilda skäl att höra dem gavs tillfälle till
detta.
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5. Kontroll av de uppgifter som inkommit
(15)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgif
ter som den ansåg vara nödvändiga för ett avgörande om
sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning
eller skada samt för fastställandet av unionens intresse.
Kontrollbesök gjordes på plats hos följande företag:

4. Stickprovsförfarande
(10)

(11)

(12)

Eftersom det föreföll finnas ett stort antal unionstillver
kare, importörer och exporterande tillverkare i Kina, an
sågs det lämpligt att i enlighet med artikel 17 i grundför
ordningen undersöka om ett stickprovsförfarande borde
användas. För att kommissionen skulle kunna avgöra om
ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra
ett urval, ombads de parter som avses ovan att ge sig till
känna inom 15 dagar efter inledandet av översynen och
till kommissionen lämna de uppgifter som begärdes i
tillkännagivandet om inledande.

5.1 Unionstillverkare

Endast en kinesisk exporterande tillverkare gav sig till
känna och lämnade de begärda uppgifterna inom den
angivna tidsfristen. Det bestämdes därför att stickprov
stagning inte var nödvändig när det gällde kinesiska ex
porterande tillverkare. Ett frågeformulär sändes till den
enda samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkaren,
som emellertid därefter slutade att samarbeta och aldrig
besvarade frågeformuläret. Som anges i skäl 20, och i
enlighet med artikel 18.1 i grundförordningen, fattas där
för avgörandena på grundval av tillgängliga uppgifter.

5.2 Tillverkare i det jämförbara landet

Tio unionstillverkare lämnade de begärda uppgifterna
inom den angivna tidsfristen och gick med på att ingå
i urvalet. På grundval av uppgifterna från de samarbets
villiga unionstillverkarna valde kommissionen ut fem
unionstillverkare som svarade för omkring 40 % av för
säljningen från samtliga unionstillverkare till icke-närs
tående kunder i unionen under översynsperioden och
för omkring 35 % av samtliga unionstillverkares tillverk
ning under översynsperioden. Urvalet gjordes på grund
val av den största representativa försäljningsvolymen som
rimligen kunde undersökas inom den tid som stod till
förfogande och med hänsyn till unionstillverkarnas geo
grafiska spridning.

— GARNICA PLYWOOD S.A. (Spanien).
— JEAN THÉBAULT SAS (Frankrike).
— BJOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Frankrike).

— EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Turkiet).
B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT
1. Berörd produkt
(16)

Den berörda produkten är densamma som i den ur
sprungliga undersökningen och definieras på följande
sätt: kryssfanér bestående enbart av träskikt som vart
och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett
yttre skikt av okoumé, ej belagd med ett filmbelagt skikt
av andra material, som för närvarande klassificeras enligt
KN-nummer ex 4412 31 10 (tidigare ex 4412 13 10),
med ursprung i Kina. Den berörda produkten har en
lång rad slutanvändningsområden. Den används inom
byggnadsindustrin i trähus- och byggnadssnickerier för
boasering, fönsterluckor, socklar och balustrader utom
hus samt strandpromenadpaneler. Den används även i
mera dekorativa syften inom bl.a. vägtransport (t.ex. i
bilar, bussar, husvagnar och campingbilar) och sjötrans
port (lustjakter) samt vid tillverkningen av möbler och
dörrar.
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Det finns två huvudsakliga typer av okouméplywood,
nämligen kryssfanér som är gjord av enbart okoumé (”hel
okoumé”) och kryssfanér med minst en av de yttre si
dorna belagd med okoumé (”belagd okoumé”) medan
resten utgörs av annat träslag. Båda typerna av okoumép
lywood har till det yttre samma utseende. Trots skillnader
i mekaniska egenskaper har alla samma grundläggande
fysiska särdrag och används i stort sett för samma ända
mål.

(23)

2. Likadan produkt
(18)

Som framgick i den ursprungliga undersökningen och
bekräftas i denna undersökning har det fastställts att
okouméplywood som tillverkas i Kina och säljs på den
kinesiska hemmamarknaden och den produkt som till
verkas och säljs i unionen av unionsindustrin har i stort
sett samma fysiska och tekniska egenskaper och samma
användningsområden. De anses därför vara likadana pro
dukter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundför
ordningen.

(24)

En turkisk tillverkare samarbetade och besvarade fråge
formuläret. I enlighet med artikel 2.7 a i grundförord
ningen beräknades normalvärdet på grundval av uppgif
ter som hade kontrollerats på plats hos den samarbets
villige turkiske tillverkaren.

(25)

Normalvärdet fastställdes för båda de två huvudsakliga
produkttyperna (se skäl 17). För den ena produkttypen
fastställdes normalvärdet på grundval av de priser som
betalats eller skulle betalas vid försäljning på Turkiets
hemmamarknad, eftersom den inhemska försäljningen
konstaterades ha skett i representativa mängder och vid
normal handel. För den andra produkttypen, som tillver
kades av den turkiska tillverkaren men inte såldes på den
inhemska marknaden, användes ett konstruerat normal
värde i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen.

(26)

För att konstruera normalvärdet enligt artikel 2.3 i
grundförordningen adderades försäljnings- och administ
rationskostnader och andra allmänna kostnader samt den
vägda genomsnittliga vinsten för den inhemska försälj
ningen av den likadana produkten vid normal handel
med den genomsnittliga tillverkningskostnaden under
översynsperioden.

MANDE DUMPNING

I enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen under
söktes det om det var sannolikt att dumpningen skulle
fortsätta eller återkomma om åtgärderna mot Kina upp
hörde att gälla.

(20)

Som anges i skäl 11 grundades, i enlighet med artikel 18
i grundförordningen och i avsaknad av samarbete från
kinesiska exporterande tillverkare, analysen av sannolik
heten för fortsatt eller återkommande dumpning på de
uppgifter som gjorts tillgängliga för kommissionen från
andra källor. Eftersom det inte fanns några närmare till
gängliga uppgifter om de exakta produkttyper som ex
porterades till unionen från Kina, var kommissionen där
för tvungen att begränsa jämförelsen av normalvärde och
exportpriser till de två huvudsakliga typerna av okou
méplywood (se skäl 17).

(21)

I tillkännagivandet om inledande angavs att Turkiet, som
redan hade använts som jämförbart land i den ursprung
liga undersökningen, ansågs vara lämpligt att använda
som jämförbart land för fastställandet av normalvärdet
för Kina i den här översynen efter giltighetstidens utgång.
Ingen av de berörda parterna kommenterade valet av
Turkiet trots att de gavs tillfälle till detta. På grundval
av den information som fanns tillgänglig när valet skulle
göras drogs därför slutsatsen att Turkiet var det lämpli
gaste jämförbara landet.
1.2 Fastställande av normalvärde

C. SANNOLIKHET FÖR FORTSATT ELLER ÅTERKOM
(19)
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2. Exportpris
(27)

Som anges ovan fastställdes exportpriset, i avsaknad av
samarbete från kinesiska exporterande tillverkare och i
enlighet med artikel 18 i grundförordningen, på grundval
av tillgänglig handelsstatistik från Eurostat. Eftersom sta
tistiken från Eurostat inte innehöll några uppgifter per
produkttyp av okouméplywood bedömdes exportpriserna
för var och en av de två huvudsakliga typerna av okou
méplywood genom att uppgifterna justerades på grundval
av den procentuella prisskillnad mellan hel okoumé och
belagd okoumé som hade fastställts för den turkiska sam
arbetsvilliga tillverkaren. Den på detta sätt fastställda pris
skillnaden tillämpades sedan på de vägda genomsnittliga
priserna från Eurostat.

(28)

När det gäller volymer har, med utgångspunkt i uppgif
terna om totala volymer från Eurostat, de kinesiska ex
portvolymerna för var och en av de två huvudsakliga
typerna av okouméplywood beräknats på grundval av
det förhållande mellan hel okoumé och belagd okoumé
som framgår av de övervakningsrapporter som anges i
skäl 21 för den period som överlappar med översyns
perioden.

Analysen grundades följaktligen främst på handelsstatistik
från Eurostat. Dessutom hade en kinesisk exporterande
tillverkare fram till juni 2009 lämnat in regelbundna
övervakningsrapporter enligt skäl 61 i förordning (EG)
nr 1942/2004. I viss utsträckning kunde därför uppgifter
från dessa rapporter användas vid analysen av sannolik
heten för fortsatt eller återkommande dumpning.

1. Normalvärde
1.1 Jämförbart land
(22)

Enligt artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet
för exporterande tillverkare i övergångsekonomier som
inte beviljats marknadsekonomisk status fastställas på
grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett
tredjeland med marknadsekonomi (nedan kallat jämför
bart land).
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faktiska tillverkningen av okouméplywood, likaså pro
duktmixen, som kraftigt påverkar de eventuella kvantite
ter som tillverkas, eftersom det, i avsaknad av samarbete
från de kinesiska exporterande tillverkarna, inte finns
några uppgifter om produktmixen. En uppskattning av
produktionskapacitet som grundas på antalet okoumés
tockar visar emellertid tydligt att oavsett produktmix är
produktionskapaciteten i Kina bra mycket större än de
volymer som förbrukas på unionsmarknaden (291 000
m3 under översynsperioden, se skäl 41).

3. Jämförelse
(29)

För att garantera en rättvis jämförelse mellan normalvär
det och exportpriset tog man i form av justeringar hän
syn till olikheter som påverkade priserna och prisernas
jämförbarhet i enlighet med artikel 2.10 i grundförord
ningen. På grundval av detta har justeringar gjorts i till
lämpliga och motiverade fall för skillnader i fråga om
transportkostnader, sjöfrakts- och försäkringskostnader,
hanterings- och lastningskostnader samt därmed sam
manhängande kostnader. I avsaknad av samarbete från
kinesiska exporterande tillverkare fastställdes beloppen
för dessa justeringar på grundval av tillgängliga uppgifter.
(34)

4. Dumpningsmarginal
(30)

Den konstaterade dumpningsmarginalen, uttryckt i pro
cent av priset cif vid unionens gräns före tull, uppgick till
34,2 %.

5. Importens sannolika utveckling om åtgärderna
skulle upphävas
5.1 Inledande anmärkningar
(31)

Efter analysen av förekomsten av dumpning under över
synsperioden undersöktes även sannolikheten för fortsatt
dumpning. I avsaknad av samarbete från kinesiska expor
terande tillverkare grundas, i enlighet med artikel 18 i
grundförordningen, nedanstående slutsatser om import
volym och outnyttjad kapacitet på tillgängliga uppgifter,
dvs. handelsstatistik och uppgifter från berörda parter.

Både under denna översyn och under den ursprungliga
undersökningen fastställdes dessutom att kryssfanér av
andra träslag tillverkas av samma företag med samma
utrustning. Det kan därför förväntas att i avsaknad av
åtgärder kan kinesiska tillverkare som i dag inriktar sig
på tillverkning av andra, mindre lönsamma typer av
kryssfanér, i allt högre grad övergå till tillverkning av
okouméplywood. Enligt kinesisk exportstatistik uppgick
den kinesiska exporten av kryssfanér till mer än 5 mil
joner kubikmeter under översynsperioden, eller omkring
17 gånger marknaden för okouméplywood i unionen.
Följaktligen skulle det endast behövas en mindre ändring
av produktmixen för att kraftigt öka den volym av okou
méplywood som är tillgänglig för export.

5.4 Volym och pris på import från Kina till unionen och
andra tredjeländer
(35)

5.2 Importvolym
(32)
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Enligt Eurostats handelsstatistik föll den faktiska impor
ten av okouméplywood från Kina till unionen kraftigt
efter den ursprungliga undersökningsperioden, men de
kinesiska tillverkarna kunde trots detta behålla sin när
varo på unionsmarknaden med en marknadsandel på
4,7 % under översynsperioden.

Enligt kinesiska exportuppgifter var endast en liten andel
(cirka 5 %) av den kinesiska exporten av kryssfanér till
verkad av tropiska träslag destinerad för unionsmark
naden under 2009. Jämfört med priserna till andra mark
nader skedde denna försäljning till relativt höga försälj
ningspriser. Om åtgärderna skulle upphävas är det därför
sannolikt att en större andel av den kinesiska exporten av
okouméplywood skulle styras mot unionsmarknaden.

5.5 Slutsats om sannolikheten för fortsatt dumpning

(33)

5.3 Produktionskapacitet. outnyttjad kapacitet

(36)

I avsaknad av samarbete från kinesiska exporterande till
verkare av okouméplywood undersöktes förhållandet för
den kinesiska industrin för kryssfanér som helhet (dvs.
tillverkning av kryssfanér från alla träslag). Som anges
i skäl 89 i kommissionens förordning (EG) nr
988/2004 (1), genom vilken preliminära antidumpnings
tullar infördes inom ramen för den ursprungliga under
sökningen, kan företagen tillverka kryssfanér av olika
träslag med samma utrustning, och gör det också. Den
sökande lämnade en beräkning av volymen av okoumép
lywood som tillverkades i Kina, grundad på det antal
okouméstockar som fanns tillgängliga på den kinesiska
marknaden, som uppskattades till omkring 900 000 m3
under översynsperioden. Den sökande uppskattade också
att omkring 85 %, eller 765 000 m3, användes för till
verkning av kryssfanér. Det är svårt att uppskatta den

Undersökningen visade att den berörda produkten fort
farande säljs på unionsmarknaden till dumpade priser
och i icke oansenliga volymer. Dessutom visar de till
gängliga uppgifterna att produktionsvolymerna i Kina är
mycket stora och att andelen kinesisk export till unionen
för närvarande begränsas till följd av de gällande åtgär
derna. Därför kan det antas att om åtgärderna skulle
upphävas så kommer okouméplywood som i dag expor
teras till andra länder till lägre priser att styras om mot
unionsmarknaden. Dessutom antas att om åtgärderna
skulle upphöra kommer kinesiska tillverkare av kryss
fanér att öka sin tillverkning av okouméplywood efter
som marknaden för okouméplywood i unionen är rela
tivt lönsam.

(37)

Slutsatsen blir därför att det finns en sannolikhet för
fortsatt dumpning om de gällande antidumpningsåtgär
derna skulle tillåtas att upphöra.

(1) EUT L 181, 18.5.2004, s. 5.
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2. Volym, marknadsandel och priser för import från
Kina

D. DEFINITION AV UNIONSINDUSTRIN
(38)

(39)

I unionen tillverkas den likadana produkten av 16 till
verkare i Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal
och Spanien. Unionens sammanlagda tillverkning upp
skattas till 235 000 m3. De unionstillverkare som står
för unionens sammanlagda tillverkning utgör unions
industrin i den mening som avses i artikel 4.1 i grundför
ordningen. Under skadeundersökningsperioden i den ur
sprungliga undersökningen utgjordes unionsmarknaden
av de 15 dåvarande medlemsstaterna. Eftersom tillverk
ningen av okouméplywood i de tolv nya medlemssta
terna är relativt obetydlig, är emellertid en jämförelse
mellan den nuvarande och den ursprungliga undersök
ningen meningsfull.
Som anges i skäl 10 gjordes en närmare undersökning av
ett urval av tre tillverkare som stod för omkring 30 % av
försäljningen från samtliga unionstillverkare till icke-närs
tående kunder på unionsmarknaden under översynsperio
den och för omkring 26 % av samtliga unionstillverkares
tillverkning under översynsperioden. Stickprovet bestod
av följande företag:

L 28/5

(42)

Den faktiska importen av den berörda produkten till
unionen föll från 83 606 m3 under den ursprungliga
undersökningsperioden till 23 531 m3 under 2006. Där
efter ökade importen med mer än 20 % mellan 2006 och
2008 för att sedan kraftigt minska mellan 2008 och
översynsperioden till 54 % av 2006 års nivå.

Import (m3)

Kina
Index
100)

(2006

=

2006

2007

2008

ÖP

23 531

37 023

28 493

12 620

100

157

121

54

Källa: Eurostat.

(43)

— GARNICA PLYWOOD S.A. (Spanien).
— JEAN THÉBAULT SAS (Frankrike).

Motsvarande marknadsandel ökade med 3,4 procenten
heter mellan 2006 och 2007, för att därefter minska
med 1,3 procentenheter mellan 2007 och 2008 och
med ytterligare 4,1 procentenheter mellan 2008 och
översynsperioden. Sammanlagt minskade marknadsande
len för den kinesiska importen till unionen med 2 pro
centenheter under skadeundersökningsperioden.

— BJOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Frankrike).
Marknadsandel

Kina

E. SITUATIONEN PÅ UNIONSMARKNADEN

(41)

Unionens förbrukning av okouméplywood fastställdes på
grundval av unionsindustrins och andra unionstillverka
res försäljningsvolymer på unionsmarknaden och import
volymen från tredjeländer till unionen enligt uppgifter
från Eurostat.

(44)

Mellan undersökningsperioden i den ursprungliga under
sökningen och översynsperioden i denna översyn har
förbrukningen i unionen minskat med sammanlagt
35 %. Under skadeundersökningsperioden i denna över
syn har förbrukningen i unionen minskat med 22 %.
Detta kan rent generellt förklaras med att okouméply
wood till viss del har ersatts av andra tropiska träslag,
som exempelvis red canarium, bankirai eller meranti.
Under 2008 och översynsperioden bidrog den ekono
miska krisen och den efterföljande nedgången i vissa
industriella verksamheter till att efterfrågan på okoumép
lywood i unionen minskade.

Total förbruk
ning i
unionen (m3)
Index
100)

(2006

=

2007

2008

ÖP

6,3 %

9,7 %

8,4 %

4,3 %

Källa: Svar på frågeformuläret, begäran om översyn och Eurostat.

1. Förbrukningen i unionen
(40)

2006

2006

2007

2008

ÖP

375 105

382 976

339 914

291 421

100

102

91

78

Källa: Svar på frågeformuläret, begäran om översyn och Eurostat.

Genomsnittspriserna på importen av den berörda pro
dukten från Kina ökade med 32 % mellan 2006 och
översynsperioden, närmare bestämt med 22 % mellan
2006 och 2007, med ytterligare 3 procentenheter mellan
2007 och 2008 och med ytterligare 7 procentenheter
mellan 2008 och översynsperioden.

Import (EUR/m3)

Kina
Index
100)

(2006

=

2006

2007

2008

ÖP

485

590

608

642

100

122

125

132

Källa: Eurostat.

3. Prisunderskridande
(45)

I syfte att analysera prisunderskridandet jämfördes
unionsindustrins (de tillverkare som ingick i urvalet)
vägda genomsnittliga försäljningspris för varje produkt
typ till icke-närstående kunder på unionsmarknaden med
det motsvarande vägda genomsnittliga priset för den be
rörda importen. Denna jämförelse gjordes med avräkning
för rabatter och avdrag.
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På grundval av detta fastställdes att den kinesiska impor
ten i genomsnitt underskred unionsindustrins försälj
ningspriser med 10 % under översynsperioden.
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b) Produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande
(50)

I den ursprungliga undersökningen gjordes en justering
för skillnader i kvalitet mellan den berörda produkt som
importerades från Kina och den likadana produkt som
såldes av unionsindustrin. I denna undersökning justera
des kodifieringen av produkttyper i frågeformulären på
ett sätt som tog hänsyn till detta. Eftersom kvalitetsskill
nader beaktades i denna undersökning och eftersom inga
uppgifter inkom från kinesiska exporterande tillverkare
om eventuella ytterligare kvalitetsskillnader, tillämpades
därför inte den justering som gjordes i den ursprungliga
undersökningen i denna undersökning. Under undersök
ningsperioden i den ursprungliga undersökning såldes de
berörda produkterna med ursprung i Kina till priser som
underskred unionsindustrins priser med marginaler på
mellan 11 % och 52 %.

Unionsindustrins produktionskapacitet ökade med 33 %
mellan 2006 och 2007 och med ytterligare 12 procen
tenheter mellan 2007 och 2008. Mellan 2008 och över
synsperioden var produktionskapaciteten oförändrad.
Unionstillverkarnas produktionskapacitet ökade med
sammanlagt 45 % under skadeundersökningsperioden.
Kapacitetsutnyttjandet uppgick till 51 % under 2006
och föll till 41 % under översynsperioden.

2006

2007

2008

ÖP

Produktionska
pacitet (m3)

399 016

532 415

578 484

577 205

Index (2006 =
100)

100

133

145

145

Kapacitetsut
nyttjande

51 %

50 %

45 %

41 %

100

98

89

80

Index
100)

4. Unionsindustrins ekonomiska situation

(2006

=

Källa: Svar på frågeformuläret och begäran om översyn.

Inledande anmärkningar
(48)

Alla skadeindikatorer som anges i artikel 3.5 i grundför
ordningen har analyserats. Indikatorer för produktions
volym, produktionskapacitet, kapacitetsutnyttjande, sys
selsättning, försäljningsvolym, försäljningspriser, produk
tivitet och marknadsandel har analyserats på grundval av
uppgifter som inhämtats för unionsindustrin som helhet.
Analysen av alla andra skadeindikatorer grundades på
uppgifter som unionstillverkarna i urvalet lämnat och
som kontrollerats på plats hos varje företag.

c) Sysselsättning
(51)

Sysselsättningsnivån för unionsindustrin ökade med 11 %
mellan 2006 och översynsperioden. Närmare bestämt
ökade antalet anställda med 21 % mellan 2006 och
2007 och låg nära denna nivå under 2008. Mellan
2008 och översynsperioden minskade antalet anställda
med 9 procentenheter. Till följd av företagsnedläggningar
och omstrukturering nådde sysselsättningsnivån under
skadeundersökningsperioden aldrig de nivåer som note
rades under den ursprungliga undersökningen.

Uppgifter om unionsindustrin som helhet
a) Produktion
(49)

Unionsindustrins produktionsvolym ökade med 31 %
mellan 2006 och 2007 för att därefter minska med 2
procentenheter mellan 2007 och 2008 och med ytterli
gare 13 procentenheter mellan 2008 och översynsperio
den. Trots att produktionsvolymen ökade med 16 % mel
lan 2006 och översynsperioden, låg unionsindustrins
produktionsvolym under de volymer som konstaterades
i den ursprungliga undersökningen, dvs. under 283 265
m3 år 2002 och 267 591 m3 under den ursprungliga
undersökningsperioden.

Sysselsättning
(personer)
Index
100)

(2006

=

2006

2007

2008

ÖP

883

1 064

1 060

983

100

121

120

111

Källa: Svar på frågeformuläret och begäran om översyn.

d) Försäljningsvolym

Produktion (m3)
Index
100)

(2006

=

2006

2007

2008

ÖP

203 604

267 155

263 080

235 182

100

131

129

116

Källa: Svar på frågeformuläret och begäran om översyn.

(52)

Under skadeundersökningsperioden minskade unionstill
verkarnas försäljningsvolym i unionen till icke-närstående
kunder med 16 %. Mellan 2006 och 2007 var försälj
ningsvolymen oförändrad, för att sedan minska under
2008 och översynsperioden. Försäljningsvolymerna un
der skadeundersökningsperioden var av samma storleks
ordning som under skadeundersökningsperioden i den
ursprungliga undersökningen.
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Försäljningsvo
lym i unionen
(m3)
Index
100)

(2006
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2006

2007

2008

ÖP

277 739

272 341

242 728

233 333

100

98

87

84

=
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Unionstillver
karnas
marknadsandel

2006

2007

2008

ÖP

74,3 %

71,3 %

71,6 %

80,2 %

Källa: Svar på frågeformuläret, begäran om översyn och Eurostat.

Källa: Svar på frågeformuläret och begäran om översyn.

h) Dumpningsmarginalens omfattning och återhämtning från
tidigare dumpning.
e) Försäljningspriser
(53)

(56)

Trots de gällande åtgärderna var dumpningen fortsatt
kraftig under översynsperioden, om än på en totalt sett
lägre nivå än den som fastställdes i den ursprungliga
undersökningen. Med hänsyn till den dumpade impor
tens volym och priser kan verkningarna av den faktiska
dumpningsmarginalen, som är betydande, inte anses vara
försumbara. Trots att viss återhämtning från tidigare
dumpning har kunnat konstateras är unionsindustrin
fortfarande sårbar för de skadliga verkningarna av even
tuell dumpad import på unionsmarknaden.

(57)

När det gäller unionsindustrins allmänna situation har det
visat sig att flera tillverkare har lagt ner sin verksamhet
sedan den ursprungliga undersökningen. Enligt tillgäng
liga uppgifter gick den största unionstillverkaren under
den ursprungliga undersökningsperioden – efter att först
ha minskat sin tillverkning och sedan helt lagt ner till
verkningen – i konkurs 2008. Två andra unionstillver
kare som ingick i urvalet i den ursprungliga undersök
ningen lade ner sin verksamhet 2005 respektive 2006.
En annan fransk tillverkare lade också ner sin tillverkning
i början av 2009. Dessutom har en grekisk tillverkare
kraftigt minskat sin tillverkning. Samtidigt som denna
utveckling kan ha bidragit till ökade marknadsandelar
för de återstående unionstillverkarna, visar den att
unionsindustrins som helhet fortfarande är sårbar och
bräcklig.

Mellan 2006 och 2007 ökade unionsindustrins genom
snittliga försäljningspriser på unionsmarknaden till ickenärstående kunder med 13 % och mellan 2007 och 2008
med ytterligare 5 procentenheter. Under översynsperio
den föll dess priser tillbaka till 2007 års nivå. Samman
taget har unionens försäljningspriser ökat med 13 % un
der skadeundersökningsperioden.

2006

2007

2008

ÖP

Enhetspris
på
unionsmarkna
den (EUR/m3)

786

885

930

887

Index
100)

100

113

118

113

(2006

=

Källa: Svar på frågeformuläret och begäran om översyn.

f) Produktivitet
(54)

Produktiviteten hos unionstillverkarnas anställda, mätt
som produktion (i kubikmeter) per anställd person per
år, ökade med 4 % under skadeundersökningsperioden.
Detta beror på att produktionen ökade i högre takt än
sysselsättningen och är ett tecken på unionstillverkarnas
ökade effektivitet.

2006

2007

2008

ÖP

Uppgifter om de unionstillverkare som ingick i urvalet

Produktivitet
(m3 per an
ställd)

231

251

248

239

a) Lager

Index
100)

100

(2006

=

(58)
109

108

104

Källa: Svar på frågeformuläret och begäran om översyn.

g) Marknadsandel
(55)

Unionsindustrins marknadsandel ökade med nästan 6
procentenheter under skadeundersökningsperioden. När
mare bestämt minskade den med 3 procentenheter mel
lan 2006 och 2007 och låg kvar relativt oförändrad
mellan 2007 och 2008. Mellan 2008 och översynsperio
den ökade den med 8,6 procentenheter till 80,2 %.
Unionsindustrins ökade marknadsandel under skadeun
dersökningsperioden beror på en minskning i unionens
försäljning till följd av en ännu kraftigare minskning av
förbrukningen i unionen.

Nivån på utgående lager hos de unionstillverkare som
ingick i urvalet ökade med nästan fem gånger under
skadeundersökningsperioden. Jämfört med skadeunder
sökningsperioden i den ursprungliga undersökningen,
då okouméplywood endast tillverkades på beställning,
förefaller högre volymer ha hållits i lager under skadeun
dersökningsperioden. Detta är särskilt fallet under 2008
och översynsperioden till följd av fallande försäljnings
volymer.

Urval

Utgående
(m3)
Index
100)

lager

(2006

=

2006

2007

2008

ÖP

1 419

3 954

6 805

6 589

100

279

480

464

Källa: Svar på frågeformuläret.
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b) Löner
(59)

Den årliga arbetskraftskostnaden för unionstillverkarna i urvalet ökade med 26 % under skadeunder
sökningsperioden. Närmare bestämt ökade den med 29 % mellan 2006 och 2007 och minskade
sedan med 3 procentenheter mellan 2007 och 2008. Mellan 2008 och översynsperioden var den
oförändrad.
Urval

Årlig arbetskraftskostnad (i EUR)
Index (2006 = 100)

2006

2007

2008

ÖP

6 429 123

8 262 078

8 125 944

8 100 326

100

129

126

126

Källa: Svar på frågeformuläret.

c) Lönsamhet och räntabilitet
(60)

Lönsamheten för unionstillverkarna i urvalet låg på 4,3 % under 2006, förbättrades till 9,8 % och
8,3 % under 2007 respektive 2008, innan den minskade till 5,9 % under översynsperioden. Ränta
biliteten, uttryckt som vinst i procent av investeringarnas bokförda nettovärde, minskade med 51 %
under skadeundersökningsperioden eller från 12,5 % under 2006 till 6,2 % under översynsperioden.
Urval

2006

2007

2008

ÖP

Lönsamhet i unionen (% av nettoförsälj
ningen)

4,3 %

9,8 %

8,3 %

5,9 %

100

230

193

137

12,5 %

13,6 %

12,1 %

6,2 %

100

109

97

49

Index (2006 = 100)
Räntabilitet (vinst i % på investering
arnas bokförda nettovärde)
Index (2006 = 100)
Källa: Svar på frågeformuläret.

d) Kassaflöde och kapitalanskaffningsförmåga
(61)

Nettokassaflödet från rörelsen för unionstillverkarna i urvalet har ökat med 32 % under skadeunder
sökningsperioden. Det fanns inget som tydde på att unionsindustrin hade svårt att anskaffa kapital.
Urval

2006

2007

2008

ÖP

Kassaflöde (i EUR)

10 507 019

11 414 266

15 892 091

13 853 776

Index (2006 = 100)

100

109

151

132

Källa: Svar på frågeformuläret.

e) Investeringar
(62)

Tillverkarna i urvalet ökade sina årliga investeringar i tillverkningen av den likadana produkten med
10 % mellan 2006 och 2007, med 100 procentenheter mellan 2007 och 2008 och med ytterligare
16 procentenheter mellan 2008 och översynsperioden. Sammanlagt ökade investeringarna med
126 % under skadeundersökningsperioden.
Urval

Nettoinvesteringar (i EUR)
Index (2006 = 100)
Källa: Svar på frågeformuläret.

2006

2007

2008

ÖP

3 588 258

3 959 491

7 520 975

8 108 166

100

110

210

226
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run. Den klagande sammanslutningen har tillhandahållit
bevis för att den gabonesiska regeringen från och med
den 1 januari 2010 har förbjudit export av obarkade
stockar av okoumé från Gabon i syfte att behålla fram
ställningen av fanér av stockarna inom landet. Det un
dersöktes därför om ett sådant förbud, trots att det in
fördes efter översynsperioden, skulle ha en avsevärd ver
kan på aktuella analysen.

5. Slutsats beträffande unionsindustrins ekonomiska
situation
(63)

Analysen av de makro- och mikroekonomiska uppgif
terna visar att unionsindustrins ekonomiska situation är
relativt stabil. Lönsamhetsnivån för unionstillverkarna i
urvalet har återhämtat sig från den nivå på – 8,9 %
som konstaterades för de tillverkare som ingick i urvalet
i den ursprungliga undersökningen, och den genomsnitt
liga lönsamhetsnivån har legat kvar på mellan 4,3 % och
9,8 % under hela skadeundersökningsperioden. Unions
industrin lyckades även öka sin marknadsandel på en
krympande marknad tack vare de gällande åtgärderna.

(69)

Uppgifter som inkommit vid undersökningen tyder på att
asiatiska företag, som importerar/exporterar mer än 60 %
av gabonesiska stockar, har en stark förhandlingsposition
gentemot Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), hu
vudexportören av okouméträ, och gentemot den gabone
siska regeringen, och inte tycks påverkas lika mycket av
beslutet som europeiska företag. I avsaknad av samarbete
från kinesiska exporterande tillverkare har det inte gått
att genomföra någon ytterligare konsekvensanalys i detta
avseende.

(70)

Exportförbudet trädde i kraft först den 1 januari 2010,
dvs. efter översynsperioden och en övergångsperiod som
tillämpades fram till maj 2010 på stockar som avverkats
redan i slutet av 2009 och som fortfarande kunde expor
teras. För att undersöka exportförbudets inverkan på
unionstillverkarna begärdes ytterligare uppgifter från
medlemmarna i den klagande sammanslutningen den
14 september 2010. Svar inkom från fyra unionstillver
kare. Två av tillverkarna i urvalet har egna barknings
anläggningar i Gabon och påverkas därför av allt att
döma inte av förbudet. Samtliga tillverkare i urvalet be
kräftade emellertid uppgifterna om att kinesiska företag
har en stark förhandlingsposition för att säkra tillgången
till råvaror och att det återstår att se hur pass effektivt
lagen kommer att upprätthållas. Unionstillverkare bekräf
tade att tillgången till okoumé har minskat och att pri
serna har ökat sedan exportförbudet för stockar infördes
i Gabon, och att de tillverkare som äger en barknings
anläggning för okoumé i unionen drabbas hårdast av
denna nya situation.

(71)

Förbudet omfattar dock i princip all export, dvs. även
export till Kina. Den nya rättsliga situationen i Gabon
tycks därför inte påverka analysen i denna översyn vid
giltighetstidens utgång.

F. SANNOLIKHET FÖR FORTSATT SKADA
1. Den prognostiserade importvolymens och priser
nas inverkan om åtgärderna upphävs
(64)

Trots att unionsindustrin tycks ha stabiliserats och åter
hämtat sig från verkningarna av den dumpade importen
från Kina har den inte nått den tillverknings-, försälj
nings- och sysselsättningsnivå som rapporterades under
perioden före den ursprungliga undersökningen. En antal
unionstillverkare lade ner sin verksamhet, vilket också
visar att industrin som helhet fortfarande är relativt
bräcklig.

(65)

Sannolikheten för att skadan återkommer om åtgärderna
skulle tillåtas att upphöra stöds av ett antal faktorer. För
det första skulle unionsindustrin inte kunna behålla sina
nuvarande priser, till följd av de nuvarande underskridan
denivåer som har konstaterats för importen från Kina
och under antagandet att denna låga prisnivå på impor
ten skulle fortsätta eller till och med förstärkas i syfte att
vinna tillbaka förlorade marknadsandelar. Denna sanno
lika sänkning av priserna skulle äventyra unionsindustrins
nuvarande återhämtning och undergräva lönsamheten.

(66)

För det andra är det, till följd av de kinesiska expor
terande tillverkarnas omfattande produktionskapacitet,
dessutom sannolikt att (den dumpade) importen till
låga priser skulle öka. Detta skulle i sin tur innebära
att unionsindustrin skulle förlora försäljningsintäkter på
marknaden vilket, mot bakgrund av det redan låga ka
pacitetsutnyttjandet under översynsperioden, skulle
kunna leda till ytterligare produktionsnedskärningar eller
till och med flera nedläggningar bland unionstillverkarna.

(67)

Slutsatsen blir därför att om åtgärderna tillåts upphöra är
det sannolikt att skadan återkommer till följd av förnyad
dumpad import av den berörda produkten från Kina.

2. Slutsats beträffande sannolikheten för återkom
mande skada
(72)

Andra överväganden: tillgång till råvaror i Gabon
(68)

Okoumé är ett tropiskt träslag som främst växer i Gabon
och i mindre utsträckning i Ekvatorialguinea och Kame

L 28/9

Mot bakgrund av ovanstående analys dras slutsatsen att
om åtgärderna skulle upphöra att gälla är det sannolikt
att den dumpade importen av den berörda produkten
från Kina skulle leda till återkommande skada för unions
industrin.
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skulle förändras väsentligt om uppgifterna från de böt
fällda franska företagen uteslöts. Under skadeundersök
ningsperioden i den ursprungliga undersökningen mins
kade lönsamheten i företagen i urvalet från 3,5 % till
– 8,9 %. Om de bötfällda franska tillverkarna uteslöts
från urvalet skulle lönsamheten ha minskat från 3,1 % till
– 6,5 %. Räntabiliteten för företagen i urvalet minskade
från 15,6 % till – 27,5 %. Utan de bötfällda franska till
verkarna skulle den ha minskat från 19,3 % till – 38,9 %.
Investeringarna hos företagen i urvalet minskade med
80 %. Utan de bötfällda franska tillverkarna skulle de
ha minskat med 86 %. Kassaflödet för tillverkarna i ur
valet minskade från 7,6 miljoner EUR till 59 000 EUR.
Utan de bötfällda franska tillverkarna skulle det ha mins
kat från 1,5 miljoner EUR till –69 000 EUR. När de
gäller makroekonomiska uppgifter för unionsindustrin
som helhet skulle en mer nyanserad bild framträda om
uppgifterna från de bötfällda franska tillverkarna inte togs
med. Under skadeundersökningsperioden i den ursprung
liga undersökningen minskade unionsindustrins tillverk
ning med 10 %. Utan de bötfällda franska tillverkarna
skulle den ha minskat med 1 %. Sysselsättningen inom
unionsindustrin föll med 9 %. Utan de bötfällda franska
tillverkarna skulle den ha varit oförändrad. Försäljnings
värdet för unionsindustrin minskade med 7 %; utan de
bötfällda franska tillverkarna skulle det ha ökat med 5 %.
Försäljningsvolymen för unionsindustrin minskade med
10 %. Utan de bötfällda franska tillverkarna skulle den
ha ökat med 1 %.

G. INTERIMSÖVERSYN BEGRÄNSAD TILL SKADE
ASPEKTERNA MOT BAKGRUND AV BESLUTET FRÅN
DET FRANSKA KONKURRENSRÅDET (CONSEIL FRAN
ÇAIS DE LA CONCURRENCE)
(73)

Som anges i skäl 4 omfattades ett antal franska tillverkare
av en talan vid fransk domstol angående konkurrens
begränsande beteende. Till följd av detta ansåg kommis
sionen det lämpligt att på eget initiativ inleda en inte
rimsöversyn för att undersöka skadesituationen för
unionsindustrin, i synnerhet jämfört med situationen un
der undersökningsperioden i den ursprungliga undersök
ningen.

(74)

I den ovan nämnda talan ålade det franska konkurrens
rådet sex franska tillverkare av kryssfanér böter för kon
kurrensbegränsande beteende (dvs. för att ha tillämpat
samma prislistor och samordnat prishöjningar) under pe
rioden november 1995 till maj 2004. I en dom av den
29 september 2009 bekräftade Cour d’Appel de Paris kon
kurrensrådets beslut, även om den sänkte bötesbeloppen
något.

(75)

I skadeanalysen i det ursprungliga förfarandet ingick fem
europeiska tillverkare i urvalet: tre franska, en italiensk
och en portugisisk. Två av de tre franska tillverkarna i
urvalet bötfälldes senare i den talan som beskrivits ovan.
För att undersöka den eventuella inverkan av ovan
nämnda konkurrensbegränsande beteende på skadeanaly
sen jämfördes först de genomsnittliga försäljningspriserna
för vart och ett av förtagen i det ursprungliga urvalet.
Man fann att de två franska tillverkare som senare böt
fälldes faktiskt hade ett högre genomsnittligt försäljnings
pris per enhet än de andra tre företagen i urvalet. Denna
prisskillnad kan delvis förklaras med vad man kom fram
till i den ursprungliga undersökningen, dvs. att dessa till
verkare hade en annan produktmix. En mer detaljerad
jämförelse visar emellertid att dessa två franska tillverka
res försäljningspriser per enhet under den ursprungliga
undersökningsperioden var högre även för hel okoumép
lywood (7–30 % högre) och belagd okouméplywood
(3–19 %).

(76)

(77)

I nästa steg uteslöts därför uppgifterna för de två böt
fällda franska tillverkarna från bedömningen av skada
och skadebilden i det ursprungliga ärendet undersöktes
på grundval av uppgifterna från de återstående tre före
tagen i urvalet. Eftersom de makroekonomiska indikato
rerna (produktion, produktivitet, försäljning, marknads
andel, sysselsättning och tillväxt) grundades på uppgifter
från tio unionstillverkare, uteslöts uppgifterna för de an
dra bötfällda franska företagen även från denna bedöm
ning.

Man fann att resultaten av den ursprungliga undersök
ningen om de s.k. mikroekonomiska indikatorerna inte
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(78)

Även om skadebilden skulle ha blivit mer nyanserad om
man hade uteslutit de bötfällda franska företagen, skulle
väsentlig skada därför ändå ha fastställts i den ursprung
liga undersökningen. Detta framgår bland annat av ut
vecklingen i de s.k. mikroekonomiska indikatorerna.

(79)

Kommissionen har också undersökt om de franska till
verkarnas konkurrensbegränsande beteende potentiellt
kunde ha haft en inverkan på skadebilden i denna över
syn. Eftersom kartellen upphörde 2004 kunde för det
första ingen av indikatorerna längre direkt påverkas av
konkurrensbegränsande verksamheter. Man bedömde
därför om det indirekt, dvs. genom kostnaden för bö
terna, fortfarande förelåg en inverkan på skadeanalysen.
Det har konstaterats att ingen av de två franska tillver
karna i urvalet inkluderade bötesbeloppet vid beräk
ningen av sin lönsamhet. Följaktligen fastställdes att var
ken det tidigare konkurrensbegränsande beteendet eller
de ålagda böterna påverkade denna skadeanalys.

(80)

På grundval av ovanstående analys dras slutsatsen att de
franska tillverkarnas konkurrensbegränsande beteende
inte påverkade skadesituationen för unionsindustrin, sär
skilt inte jämfört med situationen före undersöknings
perioden i den ursprungliga undersökningen. Den par
tiella interimsöversynen bör därför avslutas.
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H. UNIONENS INTRESSE
(81)

det inte finns några belägg för att de gällande antidump
ningsåtgärderna på ett avgörande sätt påverkade impor
törer, dras slutsatsen att bibehållandet att åtgärderna inte
kommer att påverka importörerna i unionen i någon
större utsträckning.

I enlighet med artikel 21 i grundförordningen undersök
tes om det finns några tvingande skäl för att inte fortsätta
att tillämpa de gällande antidumpningsåtgärderna. Unio
nens intresse fastställdes på grundval av en bedömning av
alla berörda parters intressen. Alla berörda parter gavs
tillfälle att lämna synpunkter enligt artikel 21.2 i grund
förordningen.

3. Unionsanvändarnas intresse
(87)

(82)

L 28/11

Det erinras om att införandet av åtgärder inte ansågs
strida mot unionens intresse i den ursprungliga under
sökningen. Det faktum att denna undersökning är en
översyn, i vilken man analyserar en situation där antid
umpningsåtgärder redan är i kraft, innebär dessutom att
det är möjligt att bedöma om de aktuella antidumpnings
åtgärderna eventuellt har haft en otillbörlig negativ effekt
på de berörda parterna.

Svar på frågeformuläret mottogs från tre användare i
Italien, Grekland respektive Frankrike. Eftersom ingen
av dem köpte den berörda produkten från Kina, och
eftersom det inte fanns några ytterligare bevis för att
de gällande antidumpningsåtgärderna har påverkat an
vändare väsentligt, kan den slutsatsen dras att ett bibehål
lande av åtgärderna inte skulle få någon betydande ne
gativ inverkan på användare i unionen.

4. Slutsats beträffande unionens intresse
(83)

Det undersöktes därför om det, trots slutsatserna om
sannolikheten för fortsatt eller återkommande skadevål
lande dumpning, fanns några tvingande skäl att dra slut
satsen att det inte ligger i unionens intresse att bibehålla
åtgärderna i detta särskilda fall.

(88)

Slutsatsen blir därför att det med hänsyn till unionens
intresse inte finns några tvingade skäl som talar emot att
de gällande åtgärderna bibehålls.

I. ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER
1. Unionsindustrins och övriga unionstillverkares in
tresse
(84)

(85)

Bibehållna antidumpningsåtgärder på import från det be
rörda landet skulle stärka unionsindustrins möjligheter att
uppnå en rimlig lönsamhetsnivå, eftersom detta skulle
bidra till att förhindra att unionsindustrin trängs ut
från marknaden på grund av betydande volymer dumpad
import från Kina. Sannolikheten är stor för att skadevål
lande dumpning skulle förekomma i betydande volymer,
vilket unionsindustrin inte skulle klara. Unionsindustrin
skulle därför ha fortsatt nytta av att de gällande antid
umpningsåtgärderna bibehålls.

Två icke-närstående importörer i unionen samarbetade i
undersökningen. Båda motsatte sig fortsatta åtgärder och
hävdade att åtgärderna var ineffektiva och att kinesiska
produkter på grund av kvalitetsskillnader inte är jämför
bara med likadana produkter som tillverkas av unions
industrin. De uttryckte också tvivel angående konkurrens
kraften hos de företag som tillverkar okouméplywood i
unionen. Tillräcklig bevisning har emellertid inte lagts
fram till stöd för något av dessa påståenden. Eftersom

Alla parter underrättades om de viktigaste omständighe
terna och övervägandena som låg till grund för rekom
mendationen att bibehålla de gällande åtgärderna.

Företag

Slutsatsen blir därför att det klart ligger i unionsindu
strins och övriga unionstillverkares intresse att antidump
ningsåtgärder mot Kina bibehålls.

2. Icke-närstående unionsimportörers intresse
(86)

(89)

Tullsats
(%)

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technol
ogies Co., Ltd

23,5

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17

Övriga företag

66,7

(90)

De beviljades även en tidsfrist inom vilken synpunkter
kunde lämnas efter detta meddelande av uppgifter. Alla
inlagor och synpunkter beaktades noga när så var berät
tigat.

(91)

Av ovanstående följer att de antidumpningsåtgärder som
tillämpas på import av okouméplywood med ursprung i
Kina bör bibehållas i enlighet med artikel 11.2 och 11.3 i
grundförordningen.
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De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser
som anges i denna förordning gäller endast för import av
den berörda produkten som tillverkats av dessa företag,
det vill säga de specifika rättsliga enheter som nämns.
Import av den berörda produkten som tillverkats av nå
got annat företag som inte uttryckligen nämns med
namn och adress i denna förordnings normativa del,
inbegripet enheter som är närstående de uttryckligen
nämnda företagen, kan inte utnyttja dessa satser utan
ska i stället omfattas av den tullsats som gäller för ”övriga
företag”.

Eventuella ansökningar om tillämpning av dessa individu
ella företagsspecifika antidumpningstullsatser (t.ex. till
följd av en ändring av enhetens namn eller inrättandet
av nya produktions- eller försäljningsenheter) bör utan
dröjsmål sändas till kommissionen (1) tillsammans med
alla relevanta upplysningar, särskilt beträffande de even
tuella ändringar av företagets verksamhet i fråga om till
verkning, försäljning på hemmamarknaden och export
försäljning som hänger samman med exempelvis namn
ändringen eller ändringen av produktions- eller försälj
ningsenheterna. Denna förordning kommer därefter, vid
behov, att ändras i enlighet med detta genom en upp
datering av förteckningen över de företag som omfattas
av individuella tullsatser.

2.2.2011

med minst ett yttre skikt av okoumé, ej belagd med ett film
belagt skikt av andra material, som för närvarande klassificeras
enligt
KN-nummer
ex 4412 31 10
(Taric
nummer
4412 31 10 10), med ursprung i Folkrepubliken Kina.

2.
Följande antidumpningstullsatser ska tillämpas på netto
priset fritt unionens gräns, före tull, för de produkter som be
skrivs i punkt 1 och som tillverkats av nedanstående företag:

Tillverkare

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Tullsats
(%)

Taric-tilläggs
nummer

9,6

A526

23,5

A527

6,5

A528

17

A529

66,7

A999

Xingdong Town, Tongzhou City,
Jiangsu-provinsen, Folkrepubliken Kina
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd
Linhai Economic Development Zone, Zheji
ang,
Folkrepubliken Kina
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd
Xue Lou Miao Pu, Dangshan County,

(94)

(95)

För att minimera riskerna för kringgående på grund av
den stora skillnaden i tullsatserna, anses särskilda åtgärder
behövas i detta fall för att säkerställa en korrekt tillämp
ning av antidumpningstullen. Dessa särskilda åtgärder
omfattar uppvisande för medlemsstaternas tullmyndighe
ter av en giltig faktura som ska uppfylla kraven i bilagan
till den här förordningen. Import som inte åtföljs av en
sådan faktura ska omfattas av den antidumpningstull
som gäller för ”övriga företag”.

Om exporten från ett av de företag som beviljats lägre
individuella tullsatser skulle öka väsentligt i volym efter
införandet av åtgärderna i fråga, skulle en sådan volym
ökning i sig kunna betraktas som en förändring i han
delsmönstret på grund av införandet av åtgärder enligt
artikel 13.1 i grundförordningen. Under sådana omstän
digheter får en undersökning beträffande kringgående in
ledas, om villkoren för detta är uppfyllda. Vid en sådan
undersökning kan man bl.a. granska behovet av att upp
häva de individuella tullsatserna och i stället fastställa en
landsomfattande tull.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Anhui-provinsen 235323, Folkrepubliken
Kina
Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd
North of Ganyao Town, Jiashan,
Zhejiang-provinsen, Folkrepubliken Kina
Övriga företag

3.
Tillämpningen av de individuella tullsatserna för de företag
som anges i punkt 2 ska ske på villkor att det för medlems
staternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som upp
fyller kraven i bilagan. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska
den tullsats som gäller för ”övriga företag” tillämpas.

4.
Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tul
lar tillämpas.

Artikel 2

Artikel 1

Den partiella interimsöversynen i enlighet med artikel 11.3 i
förordning (EG) nr 1225/2009 avslutas härmed.

1.
En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import
av okouméplywood, definierad som kryssfanér bestående enbart
av träskikt som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm,

Artikel 3

(1) Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, Direktorat
H, NERV-105, 1049 Bryssel, BELGIEN.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2011.
På rådets vägnar
MARTONYI J.

Ordförande

BILAGA
Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och
som innehåller följande uppgifter:
1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) [berörd produkt] som sålts på export till Europeiska unionen
och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört
land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”
3. Datum och namnteckning
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RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 83/2011
av den 31 januari 2011
om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder
mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av
genomförandeförordning (EU) nr 610/2010
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

Med förbehåll för det överklagande som inlämnats i mål
T-348/07 har rådet konstaterat att de personer, grupper
och enheter som är upptagna i förteckningen i bilagan
till denna förordning har varit delaktiga i terroristhand
lingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i
rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den
27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i
syfte att bekämpa terrorism (5), att ett beslut avseende
dem har fattats av en behörig myndighet i den mening
som avses i artikel 1.4 i den gemensamma ståndpunkten
samt att de även i fortsättningen bör omfattas av de
särskilda restriktiva åtgärder som föreskrivs i förordning
(EG) nr 2580/2001.

(6)

På grund av det överklagande som inlämnats i mål T348/07 har rådet fastställt att rådets beslut
2010/386/Gusp (6) inte bör upphävas med avseende på
en grupp. Översynen rörande den gruppen pågår nu.

(7)

Förteckningen över personer, grupper och enheter på
vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig bör
följaktligen uppdateras i enlighet med detta.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den
27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa
personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (1), särskilt
artikel 2.3, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Den 12 juli 2010 antog rådet genomförandeförordning
(EU) nr 610/2010 om genomförande av artikel 2.3 i
förordning (EG) nr 2580/2001 (2), varvid en uppdaterad
förteckning fastställdes över personer, grupper och enhe
ter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig.
När det varit praktiskt möjligt har rådet delgivit samtliga
personer, grupper och enheter motiveringar till varför de
har upptagits i förteckningen i genomförandeförordning
(EU) nr 610/2010. En grupp delgavs en ändrad motive
ring i november 2010.
I ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning (3)
informerade rådet personerna, grupperna och enheterna i
förteckningen i genomförandeförordning (EU) nr
610/2010 om att det hade beslutat att låta dem kvarstå
i förteckningen. Rådet informerade även de berörda per
sonerna, grupperna och enheterna om att de kunde be
gära en motivering från rådet till att de förts upp på
förteckningen, om de inte redan hade meddelats en så
dan. Fem grupper delgavs en ändrad motivering i novem
ber 2010 (4).
Rådet har genomfört en total översyn av förteckningen
över de personer, grupper och enheter på vilka förord
ning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig, i enlighet med
artikel 2.3 i den förordningen. Därvid beaktade rådet
de synpunkter som det erhållit från de berörda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr
2580/2001 ska ersättas med förteckningen i bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Genomförandeförordning (EU) nr 610/2010 ska upphöra att
gälla utom vad avser den grupp som anges i punkt 25 i del
2 till bilagan i denna förordning.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2011.
På rådets vägnar
C. ASHTON

Ordförande

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

EGT
EUT
EUT
EUT

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

(5) EGT L 344, 28.12.2001, s. 93.
(6) EUT L 178, 13.7.2010, s. 28.
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1
1. Personer
1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), född
den 1.2.1966 i Alger (Algeriet), – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
2. ABOUD, Maisi (alias schweiziske Abderrahmane), född den 17.10.1964 i Alger (Algeriet), – medlem av al-Takfir
wa-l-Hijra
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), född den
26.6.1967 i Qatif-Bab al-Shamal (Saudiarabien), saudisk medborgare
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien) saudisk medborgare
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare
6. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), född den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) –medlem av al-Takfir
wa-l-Hijra
7. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem av al-Takfir
wa-l-Hijra
8. ASLI, Rabah född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
9. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, född 1960 i Libanon,
libanesisk medborgare
10. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född den 8.3.1978 i Amsterdam
(Nederländerna) – medlem i Hofstadgroep
11. DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), född den 1.2.1972 i Algeriet – medlem av al-Takfir
wa-l-Hijra
12. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), född den 1.6.1970 i Algeriet – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
13. EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias
Abu AL KA’E KA’E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED,
alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), född den
15.8.1982 i Midar (Marocko), pass (Marocko) nr N829139 – medlem i Hofstadgroep
14. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), född den
10.7.1965, eller den 11.7.1965, i al-Dibabiyya (Saudiarabien), saudisk medborgare
15. FAHAS, Sofiane Yacine, född den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
16. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i
Libanon, libanesisk medborgare
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14.4.1965, eller den 1.3.1964, i Pakistan, pass nr 488555
18. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), född den 26.12.1974 i Hussein-Dey (Algeriet) – medlem av al-Takfir
wa-l-Hijra
19. NOUARA, Farid, född den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
20. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), född den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
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21. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), född den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
22. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), född den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
23. SENOUCI, Sofiane, född den 15.4.1971 i Hussein-Dey (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
24. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), född den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) – medlem av al-Takfir
wa-l-Hijra
25. WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), född den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederländerna),
pass (Nederländerna) nr NE8146378 – medlem i Hofstadgroep
2. Grupper och enheter
1. ”Abu Nidals grupp” (”Abu Nidal Organisation”) – ”ANO”, (även känd som ”Fatah Revolutionary Council”, alias
”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September” alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”)
2. ”Al-Aqsa-martyrernas brigader” (”Al-Aqsa Martyrs’ Brigade”)
3. ”Al-Aqsa e.V.”
4. ”Al-Takfir wa-l-Hijra”
5. ”Aum Shinrikyo” (även känt som ”AUM”, även känd som ”Aum Supreme Truth”, alias ”Aleph”)
6. ”Babbar Khalsa”
7. ”Filippinernas kommunistparti”, inbegripet ”Nya folkarmén” (”New People’s Army”) – ”NPA”, Filippinerna
8. al-Jamaat al-Islamiyya (”Gama’a al-Islamiyya”, alias Al-Gama’a al-Islamiyya) – ”Islamiska gruppen” (”Islamic Group”
– ”IG”)
9. ”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”)
10. ”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”)
11. ”Hizb al-mujahidin” – ”HM”
12. ”Hofstadgroep”
13. ”Holy Land Foundation for Relief and Development”
14. ”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”
15. ”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”
16. ”Kurdistan arbetarparti” – ”PKK” (även känt som ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”)
17. ”Tamilska befrielsetigrarna” (”Liberation Tigers of Tamil Eelam”) – ”LTTE”
18. ”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”)
19. ”Palestinska islamiska Jihad” (”Palestinian Islamic Jihad”) – ”PIJ”
20. ”Folkfronten för Palestinas befrielse” (”Popular Front for the Liberation of Palestine”) – ”PFLP”
21. ”Folkfronten för Palestinas Befrielse – Generalkommandot” (”Popular Front for the Liberation of Palestine –
General Command”) ”PFLP – GC”
22. ”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära beväpnade styrkor”)
23. ”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (även känt som ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias
”Dev Sol” (”Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”))
24. ”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”)
25. ”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK”, (alias ”Kurdistans frihetsfalkar”, alias ”Kurdistans frihetshökar”)
26. ”Autodefensas Unidas de Colombia” – ”AUC” (”Förenade självförsvarsstyrkorna i Colombia”)
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RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 84/2011
av den 31 januari 2011
om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och
vissa tjänstemän i Vitryssland
som situationen i Vitryssland utgör och för att samstäm
mighet med förfarandet för ändring och översyn av bila
gan till beslut 2011/69/Gusp ska säkerställas.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 215.1,

(5)

Förfarandet för att ändra förteckningarna i bilagorna I
och IA till denna förordning bör inbegripa att de fysiska
eller juridiska personer, enheter eller organ som finns
uppförda på förteckningen ska informeras om skälen
till detta, så att de ges möjlighet att inge kommentarer.
Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis
framförs, bör rådet se över sitt beslut mot denna bak
grund och informera de berörda personerna, enheterna
eller organen i enlighet med detta.

(6)

För tillämpningen av denna förordning och för att den
rättsliga säkerheten inom unionen ska bli så god som
möjligt ska namnen på, och andra relevanta uppgifter
om, de fysiska och juridiska personer, enheter och organ
vilkas tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas enligt
denna förordning offentliggöras. All behandling av per
sonuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den
18 december 2000 om skydd för enskilda då gemen
skapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar
personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana
uppgifter (3) och i Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för en
skilda personer med avseende på behandling av person
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4).

(7)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska
vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft
omedelbart.

med beaktande av rådets beslut 2010/639/Gusp av den
25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän
i Vitryssland (1), ändrat genom rådets beslut 2011/69/Gusp av
den 31 januari 2011 (2),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt
Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Genom rådets beslut 2010/639/Gusp i dess ändrade ly
delse föreskrivs frysning av tillgångar och ekonomiska
resurser som tillhör bland andra de personer som är
ansvariga för åsidosättandet av internationella normer
för genomförande av val i samband med presidentvalet
i Vitryssland den 19 mars 2006 och repressalierna mot
det civila samhället och den demokratiska oppositionen
och de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ
som är associerade med dem.

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för för
draget om Europeiska unionens funktionssätt och lags
tiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för
att genomföra dem, särskilt för att de ska tillämpas på ett
enhetligt sätt av de ekonomiska aktörerna i alla medlems
stater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(3)

(4)

Denna förordning är förenlig med de grundläggande rät
tigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i
synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en
opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgif
ter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa
rättigheter och principer.

Befogenheten att ändra förteckningarna i bilagorna I och
IA till denna förordning bör utövas av rådet, med tanke
på det särskilda hot mot internationell fred och säkerhet

(1) EUT L 280, 26.10.2010, s. 18.
(2) Se sidan 40 i detta nummer av EUT.

Förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2
1.
Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör,
ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska
personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I eller
i bilaga IA ska frysas.
(3) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(4) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
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2.
Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller
indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till
förmån för de fysiska eller juridiska personer, enheter och
organ som förtecknas i bilaga I eller i bilaga IA.

3.
Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta
i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt
kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

4.
Bilaga I ska omfatta de fysiska och juridiska personer,
enheter och organ som avses i artikel 2.1 a i rådets beslut
2010/639/Gusp i dess ändrade lydelse.

5.
Bilaga IA ska omfatta de fysiska och juridiska personer,
enheter och organ som avses i artikel 2.1 b i rådets beslut
2010/639/Gusp i dess ändrade lydelse.”

2.2.2011

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och er
sättning för utgifter i samband med tillhandahållande av
juridiska tjänster, eller

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgif
ter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta
tillgångar eller ekonomiska resurser.

2.
Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndighe
ter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som
förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar
eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller
ekonomiska resurser görs tillgängliga på sådana villkor som
de finner lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda till
gångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för ex
traordinära utgifter, förutsatt att den berörda medlemsstaten
minst två veckor före beviljandet av tillståndet har meddelat
de övriga medlemsstaterna och kommissionen på vilka grun
der den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2. Följande artikel ska införas:

”Artikel 2b
1.
Bilagorna I och IA ska innehålla skälen till att de be
rörda personerna, enheterna och organen har tagits upp i
förteckningen.

2.
Bilagorna I och IA ska, om sådana finns tillgängliga,
också innehålla de uppgifter som krävs för att identifiera
berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ.
För fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och
täcknamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet, passoch id-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning
eller yrke. För juridiska personer, enheter och organ kan
uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registre
ring, registreringsnummer och driftsställe.”

3. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3
1.
Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndighe
ter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som
förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar
eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller
ekonomiska resurser görs tillgängliga på villkor som de fin
ner lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda tillgångarna
eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven
hos de personer som anges i bilagorna I eller IA och
familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet
betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på
bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäk
ringspremier och avgifter för samhällstjänster,

3.
Medlemsstaterna ska underrätta övriga medlemsstater
och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt
punkt 1 eller 2.”

4. Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8
Kommissionen ska bemyndigas att ändra bilaga II på grund
val av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.”

5. Följande artikel ska införas:

”Artikel 8a
1.
Om rådet beslutar att göra fysiska eller juridiska per
soner, enheter eller organ till föremål för sådana åtgärder
som avses i artikel 2.1, ska rådet ändra bilaga I eller IA i
enlighet med detta.

2.
Rådet ska meddela den fysiska eller juridiska person,
den enhet eller det organ som avses i punkt 1 sitt beslut,
inbegripet skälen för upptagande i förteckningen, antingen
direkt, om adressen är känd, eller genom offentliggörande av
ett meddelande, så att denna fysiska eller juridiska person
eller enhet eller detta organ får tillfälle att inge kommentarer.

3.
Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis
framförs, ska rådet se över sitt beslut och informera den
fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet i enlig
het med detta.
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4.
Förteckningarna i bilagorna I och IA ska ses över re
gelbundet och minst var tolfte månad.”

6. Följande artikel ska införas:

L 28/19

7. Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ersättas med
texten i bilaga I.
8. Texten i bilaga II ska införas i förordning (EG) nr 765/2006
som bilaga IA.
9. Bilaga II till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras i en
lighet med bilaga III.

”Artikel 9b
Om det i denna förordning föreskrivs anmälan eller under
rättelse till eller annan kommunikation med kommissionen,
ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i
bilaga II användas.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2011.
På rådets vägnar
C. ASHTON

Ordförande
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BILAGA I
”BILAGA I
Förteckning över de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som avses i artikel 2.1, 2.2 och 2.4
Namn (vitrysk stavning)

1.

Lukasjenko, Aleksandr Grigorjevitj
(Lukasjenka, Aljaksandr Ryhoravitj)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО
Александр
Григорьевич

30.8.1954

Kopys, länet Vitebsk

Ordförande

2.

Nevyglas, Gennadij Nikolajevitj
(Nevyhlas, Henadz Mikalajevitj)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС
Геннадий
Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, länet Pinsk

Chef
kansli

3.

Petkevitj, Natalja Vladimirovna
(Pjatkevitj, Natallja Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья
Владимировна

24.10.1972

Minsk

Tidigare biträdande chef
för presidentens kansli

4.

Rubinov, Anatolij Nikolajevitj
(Rubinau, Anatol Mikalajevitj)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий
Николаевич

4.4.1939

Mogiljov (nuvarande Ma
hiljov)

Biträdande chef med ansvar
för medier och ideologiska
frågor, presidentens kansli

5.

Proleskovskij, Oleg Vitoldovitj
(Pralaskouski, Aleh Vitoldavitj)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (nuvarande Ser
gijev Posad)

Informationsminister

6.

Radkov, Aleksandr Michajlovitj
(Radzkou, Aljaksandr Michajlavitj)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр
Михайлович

1.7.1951

Botnija, distriktet By
chov, länet Mogiljov,
Вотня Быховского района
Могилевской области

Biträdande chef för presi
dentens kansli

7.

Rusakevitj, Vladimir Vasiljevitj
(Rusakevitj, Uladzimir Vasiljevitj)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ
Владимир
Васильевич

13.9.1947

Vyhonosjtji, länet Brest,
Выгонощи,
Брестская
область

Tidigare
minister

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevitj
(Halavanau, Viktar Ryhoravitj)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор
Григорьевич

1952

Borisov (nuvarande Bary
sau)

Justitieminister

9.

Zimovskij, Aleksandr Leonidovitj
(Zimouski Aljaksandr Leanidavitj

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ
Александр
Леонидович

Tyskland

Tidigare chef för det stat
liga tv-bolaget

Namn (rysk stavning)

Födelse-datum

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

för

presidentens
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Födelseplats
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Namn (svensk translitterering)

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelse-datum

Födelseplats

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

3.1.1954

Akulintsy, Mogiljov, д.
Акулинцы Могилевского
района

Talman i parlamentets un
derhus

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ
Владимир
Николаевич

11.

Tjerginets, Nikolaj Ivanovitj
(Tjarhinets, Mikalaj Ivanavitj)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай
Иванович

17.10.1937

Minsk

Ordförande i överhusets
utrikesutskott

12.

Kostian, Sergej Ivanovitj
(Kastsian, Siarhej Ivanavitj),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей
Иванович

15.1.1941

Usochi, distriktet Klitjev,
länet Mogiljov
Усохи
Кличевского
района
Могилевской
области

Ordförande i underhusets
utrikesutskott

13.

Orda, Michail Sergejevitj
(Orda, Michail Siarhejevitj)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил
Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, länet Grodno,
Дятлово
Гродненской
области

Ledamot av parlamenetets
överhus, ledare för Vitryska
republikanska ungdomsför
bundet (BRSM)

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovitj
(Lazavik, Mikalaj Ivanavitj)

Лазавiк
Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай
Иванович

18.1.1951

Nevinjany, distriktet Vi
lejka, länet Minsk,
Невиняны Вилейского рна Минской обл

Sekreterare i centrala val
kommissionen (CEC)

15.

Miklasjevitj, Pjotr Petrovitj
(Miklasjevitj, Pjotr Pjatrovitj)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр
Петрович

1954

Kosuta, länet Minsk,
Косута Минской области

Allmän åklagare

16.

Slizjevskij, Oleg Leonidovitj
(Slizjeuski, Aleh Leanidavitj)

17.

Chariton, Aleksandr (Charyton,
Aljaksandr)

18.

СЛИЖЕВСКИЙ Олег
Леонидович

Ledamot av centrala val
kommissionen (CEC)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН
Александр

Rådgivare vid Avdelningen
för sociala organisatio
ner,partier och icke-statliga
organisationer vid justitie
ministeriet

Smirnov, Jevgenij Aleksandrovitj
(Smirnou, Jauhen Aljaksandravitj

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений
Александрович

19.

Reutskaja, Nadezjda Zalovna
(Ravutskaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда
Заловна

Domare i distriktet Mos
kovski, Minsk

20.

Trubnikov, Nikolaj Aleksejevitj
(Trubnikau, Mikalaj Aljaksejevitj)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ
Николай Алексеевич

Domare i distriktet Par
tizanski, Minsk

15.3.1949

Länet Rjazan, Ryssland
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Konopljov, Vladimir Nikolajevitj
(Kanapljou, Uladzimir Mikalajevitj)
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Namn (svensk translitterering)

Förste biträdande ordfö
rande vid ekonomiska
domstolen
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Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelse-datum

Födelseplats

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

Biträdande allmän åklagare

21.

Kuprijanov, Nikolaj Michajlovitj
(Kupryjanau, Mikalaj Michajlavitj)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ
Николай Ми
хайлович

22.

Suchorenko, Stepan Nikolajevitj
(Sucharenka, Stsiapan Mikalajevitj)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан
Николаевич

23.

Dementej, Vasilj Ivanovitj
(Dzemjantsej, Vasil Ivanavitj)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий
Иванович

24.

Kozik, Leonid Petrovitj
(Kozik, Leanid Pjatrovitj)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид
Петрович

25.

Radkov, Aleksandr Michajlovitj
(Radzkou, Aljaksandr Michajlavitj)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр
Михайлович

Ledamot i centrala valkom
missionen (CEC)

26.

Michasev, Vladimir Iljitj
(Michasiou, Uladzimir Iljitj)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир
Ильич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i lä
net Homel

27.

Lutjina, Leonid Aleksandrovitj
(Lutjyna, Leanid Aljaksandravitj)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид
Александрович

18.11.1947

Länet Minsk

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i lä
net Hrodna

28.

Karpenko, Igor Vasiljevitj
(Karpenka, Ihar Vasiljevitj)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь
Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, länet Ke
merovo, Ryssland
Новокузнецк
Кемеров
ской области, Россия

Chef för regionala valkom
missionen (REC), Minsk

29.

Kurlovitj, Vladimir Anatoljevitj
(Kurlovitj, Uladzimir Anatoljevitj)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ
Владимир
Анатольевич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i lä
net Minsk

30.

Metelitsa, Nikolaj Timofejevitj
(Mjatselitsa, Mikalaj Tsimafejevitj)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА
Николай
Тимофеевич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i lä
net Mahiljou

31.

Pisjtjuljonok, Michail Vasiljevitj
(Pisjtjuljonak, Michail Vasiljevitj)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК
Михаил Васильевич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i lä
net Vitsebsk

32.

Rybakov, Aleksej (Rybakou,
Aljaksej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

27.1.1957

Zduditji, distriktet Svet
logorsk länet Gomel
Здудичи Светлогорского
района Гомельской обла
сти
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Ordförande i den centrala
fackföreningsorganisatio
nen

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelse-datum

Födelseplats

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей
Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo
80-263, Minsk

MP0469554

Allmän åklagare

34.

Jasinovitj, Leonid Stanislavovitj
(Jasinovitj, Leanid Stanislavavitj)

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид
Станиславович

26.11.1961

Kopys, länetVitebsk

Ul.
Gorovtsa
4-104, Minsk

MP0515811

Domare i distriktsdomsto
len i Tsentralni rajon,
Minsk

35.

Migun, Andrej Arkadevitj
(Migun, Andrej Arkadzevitj)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей
Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo
Maksima
53-16, Minsk

MP1313262

Allmän åklagare

36.

Shejman, Viktor Vladimirovitj

ШЕЙМАН Виктор
Владимирович

26.5.1958

Länet Grodno

Tidigare medlem i säker
hetsrådet, numera presi
dentens särskilda assistent/
medhjälpare

37.

Naumov, Vladimir Vladimirovitj

НАУМОВ Владимир
Владимирович

7.2.1956

Smolensk

Tidigare
inrikesminister,
nuvarande ordförande i na
tionella hockeyförbundet

38.

Pavlichenko, Dmitri Valerijevitj

Павличенко,
Дмитрий Валериевич

1996

Vitebsk

Chef för specialstyrkorna
vid
inrikesministeriet
(SOBR)

39.

Jermosjina, Lidija Michajlovna

ЕРМОШИНА Лидия
Михайловна

29.1.1953

Slutsk (länet Minsk)

Ordförande i Vitrysslands
centrala
valkommission
(CEC)

40.

Podobed, Jurij Nikolajevitj

Подобед, Юрий
Николаевич

5.3.1962

Slutsk (länet Minsk)

Enheten för särskilda ända
mål vid inrikesministeriet”

Europeiska unionens officiella tidning

Bortnik, Sergej Aleksandrovitj
(Bortnik, Siarhej Aljaksandravitj)

SV

33.

2.2.2011

Namn (svensk translitterering)

L 28/23

SV

L 28/24

Europeiska unionens officiella tidning

2.2.2011

BILAGA II
”BILAGA IA
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Namn på ryska

Födelseort och -datum

Tjänsteställning

1.

Lukasjenko, Viktor
Aleksandrovitj

Лукашенко, Виктор
Александрович

2.

Bazanov, Aleksandr
Viktorovitj

Базанов, Александр
Викторович

Direktör, presidentens informations- och
analyscentrum

3.

Gusev, Aleksej
Viktorovitj

Гусев, Алексей
Викторович

Förste biträdande direktör, presidentens
informations- och analyscentrum

4.

Krisjtapovitj, Lev
Jevstafjevitj

Криштапович, Лев
Евстафьевич

Biträdande direktör, presidentens infor
mations- och analyscentrum

5.

Kolos, Jelena
Petrovna

Колос, Елена
Петровна

Biträdande direktör, presidentens infor
mations- och analyscentrum

6.

Naumov, Makej,
Vladimir
Vladimirovitj

МАКЕЙ, Владимир
Владимирович

Den 5 augusti 1958
i länet Grodno

Chef för presidentens kansli

7.

Jantjevski, Vsevolod
Viatjeslavovitj

ЯНЧЕВСКИЙ,
Всеволод
Вячеславович

Den 22 april 1976 i
Borisov (nuvarande
Barysau)

Presidentens assistent, chef för den ideo
logiska avdelningen vid presidentens
kansli

8.

Maltsev, Leonid
Semenovitj

МАЛЬЦЕВ, Леонид
Семенович

Den 29 augusti
1949 i Vetenevka,
distriktet Slonim, lä
net Grodno

Statssekreterare i säkerhetsrådet

9.

Tiurin, Andrej

Тюрин, Андрей

Chef för presidentens säkerhetsavdelning

10.

Ipatov, Vadim
Dmitrijevitj

ИПАТОВ, Вадим
Дмитриевич

Vice ordförande i centrala valkommissio
nen (CEC)

11.

Busjnaja, Natalja
Vladimirovna

Бушная, Наталья
Владимировна

Ledamot av centrala valkommissionen
(CEC)

12.

Busjtjik, Vasilij
Vasiljevitj

Бущик, Василий
Васильевич

Ledamot av centrala valkommissionen
(CEC)

13.

Katsubo, Svetlana
Petrovna

Кацубо, Светлана
Петровна

Ledamot av centrala valkommissionen
(CEC)

14.

Kiseleva, Nadezjda
Nikolajevna

Киселева, Надежда
Николаевна

Ledamot av centrala valkommissionen
(CEC)

15.

Podoljak, Eduard
Vasiljevitj

Подоляк, Эдуард
Васильевич

Ledamot av centrala valkommissionen
(CEC)

16.

Rachmanova,
Marina Jurjevna

Рахманова, Марина
Юрьевна

Ledamot av centrala valkommissionen
(CEC)

17.

Sjtjurok, Ivan
Antonovitj

Щурок, Иван
Антонович

Ledamot av centrala valkommissionen
(CEC)

18.

Kiseljov, Anatolj
Semenovitj

Киселев, Анатолий
Семенович

Chef för regionala
(REC), länet Brest

1976

Presidentens assistent/medhjälpare i natio
nella säkerhetsfrågor.

valkommissionen
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19.

Krjukovskj,
Vjatjeslav Jefimovitj

Крюковский,
Вячеслав Ефимович

Chef för regionala
(REC), länet Vitsebsk

valkommissionen

20.

Stosj, Nikolaj
Nikolajevitj

Стош, Николай
Николаевич

Chef för regionala
(REC), länet Homel

valkommissionen

21.

Savko, Valerij
Iosifovitj

Савко, Валерий
Иосифович

Chef för regionala
(REC), länet Hrodna

valkommissionen

22.

Vasiljev, Aleksej
Aleksandrovitj

Васильев, Алексей
Александрович

Chef för regionala
(REC), länet Minsk

valkommissionen

23.

Berestov, Valerij
Vasiljevitj

Берестов, Валерий
Васильевич

Chef för regionala
(REC), länet Mahiljou

valkommissionen

24.

Vasiljevitj, Grigorij,
Aleksejevitj

ВАСИЛЕВИЧ
Григорий Алексеевич

25.

Sjved, Andrej
Ivanovitj

Швед Андрей
Иванович

Biträdande allmän åklagare

26.

Lasjin, Aleksandr
Michajlovitj

Лашин, Александр
Михайлович

Biträdande allmän åklagare

27.

Konon, Viktor
Aleksandrovitj

Конон, Виктoр
Александрович

Biträdande allmän åklagare

28.

Stuk, Aleksej
Konstantinovitj

Стук, Алексей
Константинович

Biträdande allmän åklagare

29.

Kuklis, Nikolaj
Ivanovitj

Куклис, Николай
Иванович

Biträdande allmän åklagare

30.

Chmaruk, Sergej
Konstantinovitj

Хмарук, Сергей
Константинович

Åklagare, länet Brest

31.

Dysko, Gennadij
Iosifovitj

Дыско, Генадий
Иосифович

Åklagare, länet Vitsebsk

32.

Sjajev, Valentin
Petrovitj

Шаев, Валентин
Петрович

Åklagare, länet Homel

33.

Morozov, Viktor
Nikolajevitj

Морозов, Виктор
Николаевич

Åklagare, länet Hrodna

34.

Archipov, Aleksandr
Michajlovitj

Архипов, Александр
Михайлович

Åklagare, länet Minsk

35.

Senkevitj, Eduard
Aleksandrovitj

Сенькевич, Эдуард
Александрович

Åklagare, länet Mahiljou

36.

Kulik, Nikolaj
Nikolajevitj

Кулик, Николай
Николаевич

Åklagare, staden Minsk

37.

Dudkin, Anatolij
Konstantinovitj

Дудкин, Анатолий
Константинович

Republiken Vitrysslands åklagare i trans
portärenden

38.

Dranitsa, Aleksandr
Nikolajevitj

Драница, Александр
Николаевич

Allmän arméåklagare

Den 13 februari
1955

Allmän åklagare
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39.

Vilejtjik, Aleksandr
Vladimirovitj

ВИЛЕЙЧИК
Александр
Владимирович

1964

Förste biträdande justitieminister

40.

Lomat, Zenon
Kuzmitj

Ломать, Зенон
Кузьмич

1944 i Karabani

Tidigare chef för den statliga tillsynskom
mittén

41.

Kulesjov, Anatolij
Nilovitj

Кулешов Анатолий
Нилович

1959

Inrikesminister

42.

Pekarskj, Oleg
Anatoljevitj

Пекарский, Олег
Анатольевич

Förste biträdande inrikesminister

43.

Poluden, Evgenij
Evgenjevitj

Полудень, Евгений
Евгеньевич

Biträdande inrikesminister

44.

Evsejev, Igor
Vladimirovitj

Евсеев, Игорь
Владимирович

Chef för den operativa gruppen Omon

45.

Farmagej, Leonid
Konstantinovitj

ФАРМАГЕЙ, Леонид
Константинович

46.

Lukomskij,
Aleksandr
Valentinovitj

Лукомский,
Александр
Валентинович

47.

Zajtsev, Vadim
Jurjevitj

Зайцев, Вадим
Юрьевич

48.

Dedkov, Leonid
Nikolajevitj

Дедков, Леонид
Николаевич

Förste biträdande KGB-chef, chef för KGB
i länet Vitsebsk

49.

Bachmatov, Igor
Andrejevitj

Бахматов, Игорь
Андреевич

Biträdande KGB-chef

50.

Tertel, Ivan
Stanislavovitj

Тертель, Иван
Станиславович

Biträdande KGB-chef

51.

Smolenskij, Nikolaj
Zinovjevitj

Смоленский,
Николай Зиновьевич

Biträdande KGB-chef

52.

Vegera, Viktor
Pavlovitj

Вегера, Виктор
Павлович

Tidigare biträdande KGB-chef

53.

Svorob, Nikolaj
Konstantinovitj

Свороб, Николай
Константинович

Tidigare biträdande KGB-chef

54.

Tretiak, Pjotr

Третьяк, Петр

Biträdande KGB-chef

55.

Zacharov, Aleksej
Ivanovitj

Захаров, Алексей
Иванович

Chef för KGB:s styrelse för kontraspio
nage

56.

Tolstasjov,
Aleksandr Olegovitj

Толсташов,
Александр Олегович

Chef för KGB:s styrelse för skydd av den
konstitutionella ordningen och bekämp
ning av terrorism

57.

Rusak, Viktor

Русак, Виктор

Chef för KGB:s styrelse för ekonomisk
säkerhet

58.

Jurata, Viktor

Юрата, Виктор

Chef för KGB:s styrelse för statliga kom
munikationer

1962

Befälhavare för milisen i länet Minsk

Befälhavare för inrikesministeriets special
regemente i länet Minsk

1964

KGB-chef
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59.

Voropajev, Igor
Grigorjevitj

Воропаев, Игорь
Григорьевич

Tidigare chef för KGB:s styrelse för stat
liga kommunikationer

60.

Kalatj, Vladimir
Viktorovitj

Калач, Владимир
Викторович

Tidigare KGB-chef i länet Minsk

61.

Busko, Igor
Jevgenjevitj

Бусько, Игорь
Евгеньевич

KGB-chef i staden Brest

62.

Korzj, Ivan
Aleksejevitj

Корж, Иван
Алексеевич

KGB-chef i staden Hrodna

63.

Sergejenko, Igor
Petrovitj

Сергеенко, Игорь
Петрович

KGB-chef i staden Mahiljou

64.

Gerasimenko,
Gennadij
Anatoljevitj

Герасименко,
Геннадий
Анатольевич

KGB-chef i staden Homel

65.

Leskovskj, Ivan
Anatoljevitj

Лесковский, Иван
Анатольевич

Tidigare KGB-chef i staden Homel

66.

Maslakov, Valerj

Маслаков, Валерий

Ordförande i KGB:s styrelse för underrät
telser

67.

Volkov, Sergej

Волков, Сергей

Tidigare ordförande i KGB:s styrelse för
underrättelser

68.

Zjadobin, Jurj
Viktorovitj

ЖАДОБИН, Юрий
Викторович

69.

Krasjevskij, Viktor

КРАШЕВСКИЙ,
Виктор

70.

Ananitj, Lilija
Stanislavovna

АНАНИЧ, Лилия
Станиславовна

1960

Förste biträdande informationsminister

71.

Laptenok, Igor
Nikolajevitj

ЛАПТЕНОК, Игорь
Николаевич

1961

Biträdande informationsminister

72.

Davidko, Gennadij
Bronislavovitj

Давидко, Геннадий
Брониславович

73.

Koziatko, Jurij
Vasiljevitj

КОЗИЯТКО, Юрий
Васильевич

1964 i Brest

Generaldirektör för Stolitjnoje Televidenije

74.

Jakubovitj, Pavel
Izotovitj

ЯКУБОВИЧ, Павел
Изотович

Den 23 september
1946

Chefredaktör för Sovetskaja Belarus

75.

Lemesjenok, Anatolij
Ivanovitj

ЛЕМЕШЕНОК
Анатолий Иванович

Chefredaktör för Republika

76.

Prokopov, Jurj

Прокопов, Юрий

Högt uppsatt och inflytelserik journalist
vid den statliga TV-kanalen Pervi (№ 1)

77.

Michaltjenko,
Aleksej

Михальченко,
Алексей

Högt uppsatt och inflytelserik journalist
vid den statliga TV-kanalen ONT

78.

Taranda, Aleksandr
Michajlovitj

Таранда, Александр
Михайлович

Biträdande chefredaktör för tidningen So
vetskaja Belarus

79.

Gordinjenko, Sergej
Aleksandrovitj

Гордиенко, Сергей
Александрович

Biträdande chefredaktör för tidningen So
vetskaja Belarus

Den 14 november
1954

Försvarsminister

GRU-chef

Chef för den statliga televisionen

SV
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80.

Toropetskaja, Galina
Michajlovna

Торопецкая, Галина
Михайловна

Biträdande chefredaktör för tidningen So
vetskaja Belarus

81.

Sjadrina, Anna
Stanislavovna

Шадрина, Анна
Станиславовна

Biträdande chefredaktör för tidningen So
vetskaja Belarus

82.

Zjuk, Dmitrij

Жук, Дмитрий

Generaldirektör (Vd) för den statliga ny
hetsbyrån Bielta

83.

Gigin, Vadim

Гигин, Вадим

Chefredaktör för månatliga magasinet Be
loruskaja Dumka

84.

Ablamejko, Sergej
Vladimirovitj

Абламейко, Сергей
Владимирович

Rektor, vitryska statliga universitetet

85.

Sirenko, Viktor
Ivanovitj

Сиренко, Виктор
Иванович

Chefskirurg vid akutsjukhuset i Minsk

86.

Ananitj, Jelena
Nikolajevna

Ананич, Елена
Николаевна

Domare vid distriktsdomstolen i Pervo
majski i Minsk

87.

Revinskaja, Tatiana
Vladimirovna

Ревинская, Татьяна
Владимировна

Domare vid distriktsdomstolen i Pervo
majski i Minsk

88.

Jesman, Valerij
Aleksandrovitj

Есьман, Валерий
Александрович

Domare vid distriktsdomstolen i Tsen
tralni rajon i Minsk

89.

Bytjko, Aleksej
Viktorovitj

Бычко, Алексей
Викторович

Domare vid distriktsdomstolen i Tsen
tralni rajon i Minsk

90.

Chodanevitj,
Aleksandr
Aleksandrovitj

Ходаневич,
Александр
Александрович

Domare vid distriktsdomstolen i Tsen
tralni rajon i Minsk

91.

Jasenovitj, Leonid

Ясенович, Леонид

Domare vid distriktsdomstolen i Tsen
tralni rajon i Minsk

92.

Baranovskij, Andrej
Fedorovitj

Барановский, Андрей
Федорович

Domare vid distriktsdomstolen i Par
tizanski i Minsk

93.

Titenkova, Jelena
Viktorovna

Титенкова Елена
Викоровна

Domare vid distriktsdomstolen i Par
tizanski i Minsk

94.

Tupik, Vera
Michajlovna

Тупик Вера
Михайловна

Domare vid distriktsdomstolen i Leninski
i Minsk

95.

Nekrasova, Jelena
Timofejevna

Некрасова Елена
Тимофеевна

Domare vid distriktsdomstolen i Zavadski
i Minsk

96.

Lapteva, Jelena
Vjatjeslavovna

Лаптева Елена
Вячеславовна

Domare vid distriktsdomstolen i Zavadski
i Minsk

97.

Bolovnev, Nikolaj
Vasiljevitj

Боловнев Николай
Васильевич

Domare vid distriktsdomstolen i Zavadski
i Minsk

98.

Kazak, Viktor
Vladimirovitj

Казак Виктор
Владимирович

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk

99.

Sjilko, Jelena
Nikolajevna

Шилько Елена
Николаевна

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk

100.

Simachina, Ljubov
Sergejevna

Симахина Любовь
Сергеевна

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk
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Namn

Namn på ryska

Födelseort och -datum
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Tjänsteställning

101.

Kuznetsova, Natalja
Anatoljevna

Кузнецова Наталья
Анатольевна

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk

102.

Telitsa, Lidija
Fedorovna

Телица Лидия
Федоровна

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk

103.

Tjerniak, Jelena
Leonidovna

Черняк Елена
Леонидовна

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk

104.

Sjestakov, Jurij
Valerjevitj

Шестаков Юрий
Валерьевич

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk

105.

Motyl, Tatiana
Jaroslavovna

Мотыль Татьяна
Ярославовна

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk

106.

Chatkevitj, Jevgenij
Viktorovitj

Хаткевич Евгений
Викторович

Domare vid distriktsdomstolen i Mos
kovski i Minsk

107.

Gusakova, Olga
Arkadjevna

Гусакова Ольга
Аркадьевна

Domare
vid
distriktsdomstolen
Oktjabrski i Minsk

i

108.

Sjargaj, Rita
Petrovna

Шаграй Рита
Петровна

Domare
vid
distriktsdomstolen
Oktjabrski i Minsk

i

109.

Mitrachovitj, Irina
Aleksejevna

Митрахович Ирина
Алексеевна

Domare
vid
distriktsdomstolen
Oktjabrski i Minsk

i

110.

Protosovitskaja,
Natalja
Vladimirovna

Протосовицкая
Наталья
Владимировна

Domare
vid
distriktsdomstolen
Oktjabrski i Minsk

i

111.

Lapko, Maksim
Fedorovitj

Лапко Максим
Федорович

Domare
vid
distriktsdomstolen
Oktjabrski i Minsk

i

112.

Varenik, Natalja
Semenovna

Вареник Наталья
Семеновна

Domare vid distriktsdomstolen i Frun
zenski i Minsk

113.

Zjukovskaja, Zjanna
Aleksejevna

Жуковская Жанна
Алексеевна

Domare vid distriktsdomstolen i Frun
zenski i Minsk

114.

Samoljuk, Anna
Valerjevna

Самолюк Анна
Валерьевна

Domare vid distriktsdomstolen i Frun
zenski i Minsk

115.

Lukasjenko, Dimtrij
Aleksandrovitj

Лукашенко Дмитрий
Александрович

Affärsman, aktivt deltagande i finansiella
transaktioner där Lukasjenkos familj var
inblandad

116.

Sjugajev, Sergej

Шугаев, Сергей

Biträdande
KGB-chef
15 januari 2010

117.

Kuznetsov, Igor

Кузнецов, Игорь

Chef för statliga KGB-utbildningscent
rumet sedan den 15 januari 2010”

sedan

den
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BILAGA III
Bilaga II (Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3, 4.2 och 5 samt adress för
anmälningar till Europeiska kommissionen) till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:
1. Rubriken ska ersättas med följande:
”Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3, 4.2 och 5 samt adress för
anmälningar till Europeiska kommissionen”
BELGIEN
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIEN
http://www.mfa.government.bg
TJECKIEN
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANMARK
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
TYSKLAND
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GREKLAND
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
SPANIEN
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANKRIKE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIEN
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CYPERN
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITAUEN
http://www.urm.lt
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGERN
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NEDERLÄNDERNA
http://www.minbuza.nl/sancties
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ÖSTERRIKE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLEN
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
RUMÄNIEN
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIEN
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAKIEN
http://www.foreign.gov.sk
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVERIGE
http://www.ud.se/sanktioner
FÖRENADE KUNGARIKET
www.fco.gov.uk/competentauthorities
2. Avsnittet ”Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen” ska ersättas med följande:
”Adress för anmälningar till eller annan kommunikation med Europeiska kommissionen:
European Commission
Foreign Policy Instruments Service
Unit FPIS.2
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgien
E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tfn: +32 2 295 55 85
Fax: +32 2 299 08 73”
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RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 85/2011
av den 31 januari 2011
om genomförande av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva
åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av förordning (EG) nr 560/2005 om införande
av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och
enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten (1), sär
skilt artikel 11a.2, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Den 12 april 2005 antog rådet förordning (EG) nr
560/2005.
Med anledning av den allvarliga situationen i Elfenbens
kusten är det lämpligt att uppta fler personer och enheter

i den förteckning över personer och enheter som är
föremål för restriktiva åtgärder som återfinns bilaga IA
till förordning (EG) nr 560/2005.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De personer och enheter som omfattas av bilagan till denna
förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga IA till förord
ning (EG) nr 560/2005.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2011.
På rådets vägnar
C. ASHTON

Ordförande

(1) EUT L 95, 14.4.2005, s. 1.
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BILAGA
PERSONER SOM AVSES I ARTIKEL 1
Namn (och eventuellt alias)

Personuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

1.

Philippe Henry
Dacoury-Tabley

2.

Denis N'Gbé

Född den 6 september 1956 i Da
nane;
Passnummer: PS-AE/094GD07 (gil
tigt t.o.m. den 26 juli 2012)

Nationell direktör för BCEAO i Elfenbenskus
ten. Person som vägrar att underkasta sig den
demokratiskt valde presidentens överhöghet;
bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos
olagliga regering.

3.

Ibrahim Ezzedine

Född den 5 februari 1968 i Bariche
(Libanon);
Passnummer: 08AB14590 (giltigt
t.o.m. den 4 oktober 2014)

Företagare. Bidrar till finansieringen av Lau
rent Gbagbos olagliga regering.

4.

Roland Dagher

Född den 8 maj 1952 i Bamako
(Mali);
Passnummer: PD-AE/075FN01 (gil
tigt t.om. den 16 januari 2011),
08AA15167 (giltigt t.o.m. den
1 december 2013)

Företagare och ledamot i det ekonomiska och
sociala rådet. Bidrar till den olagliga ekono
miska hjälpen till Laurent Gbagbo.

5.

Oussou Kouassi

Född den 1 januari 1956 i Oumé;
Passnummer: PD-AE/016EU09 (gil
tigt t.om. den 31 augusti 2009),
08AA80739 (giltigt t.o.m. den
12 juli 2014)

Generaldirektör för ekonomi. Person som
vägrar att underkasta sig den demokratiskt
valde presidentens överhöghet; bidrar till fi
nansieringen av Laurent Gbagbos olagliga re
gering.

6.

Ossey Eugène
Amonkou

Född den 13 juli 1960 i Akoupé;
Passnummer: 04LE10026 (giltigt
t.o.m. den 19 juin 2011)

Generaldirektör för den nationella investe
ringsbanken (BNI). Person som vägrar att un
derkasta sig den demokratiskt valde presiden
tens överhöghet; bidrar till finansieringen av
Laurent Gbagbos olagliga regering.

Chef för BCEAO. Person som vägrar att un
derkasta sig den demokratiskt valde presiden
tens överhöghet; bidrar till finansieringen av
Laurent Gbagbos olagliga regering.

B. Enheter
Namn (och eventuellt alias)

Uppgifter om enheten

Skäl för upptagande i förteckningen

1.

Caisse d'Epargne de Côte
d’Ivoire

HUVUDKONTOR:
Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,
11
Avenue
Joseph
Anoma,
01 BP 6889 Abidjan 01 RCI
Tfn: +225 20254300
Fax: +225 20255311 SWIFT:
CNCGCIAB – e-post: info@
caissepargne.ci

Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos
olagliga regering.

2.

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

22 Avenue Joseph Anoma – 01
BP 2325 Abidjan 01 Elfenbenskus
ten
Tfn: +225 20253939
Fax: +225 20225818

Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos
olagliga regering.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 86/2011
av den 1 februari 2011
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr
2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt
och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:
I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan
kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena
vid import från tredje land för de produkter och de perioder
som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förord
ning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2011.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.
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BILAGA
Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland

(1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

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

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

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

0709 90 70

MA
TR
ZZ

62,5
133,2
97,9

0709 90 80

EG
ZZ

82,2
82,2

0805 10 20

AR
BR
EG
MA
TN
TR
ZA
ZZ

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

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

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

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

CN
IL
JM
MA
PK
TR
US
ZZ

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

0805 50 10

AR
EG
TR
UY
ZZ

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

0808 10 80

BR
CA
CL
CN
US
ZZ

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

0808 20 50

CN
US
ZA
ZZ

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

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ”
betecknar ”övrigt ursprung”.
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DIREKTIV
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/9/EU
av den 1 februari 2011
om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa dodin som verksamt ämne och om ändring
av beslut 2008/934/EG
(Text av betydelse för EES)

bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det
arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet
men som inte införts i dess bilaga I (5).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
(4)

Ansökan lämnades till Portugal, som genom förordning
(EC) nr 451/2000 hade utsetts till rapporterande med
lemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har
följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de
avsedda användningarna är desamma som de som anges
i beslut 2008/934/EG. Ansökan uppfyller dessutom de
återstående kraven gällande innehåll och förfarande i
artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Portugal utvärderade de kompletterande uppgifter som
den sökande lämnat och lade fram en kompletterande
rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till
kommissionen den 14 augusti 2009. Myndigheten skic
kade den kompletterande rapporten till övriga medlems
stater och den sökande för synpunkter, och vidarebeford
rade därefter de mottagna synpunkterna till kommissio
nen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr
33/2008 och på kommissionens begäran lade myndighe
ten den 28 maj 2010 fram sin slutsats om dodin för
kommissionen (6). Medlemsstaterna och kommissionen
granskade utkastet till bedömningsrapport, den komplet
terande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga
kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och rap
porten färdigställdes slutgiltigt den 23 november 2010 i
form av kommissionens granskningsrapport om dodin.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växt
skyddsmedel som innehåller dodin i allmänhet kan antas
uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv
91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområ
den som har undersökts och som beskrivs i kommissio
nens granskningsrapport. Dodin bör därför införas i bi
laga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som in
nehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla med
lemsstater i enlighet med det direktivet.

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),
särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och
(EG) nr 1490/2002 (3) innehåller närmare bestämmelser
för genomförandet av den tredje etappen i det arbetspro
gram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och
en förteckning över de verksamma ämnen som ska be
dömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv
91/414/EEG. I förteckningen ingår dodin.

(2)

Den sökande återkallade i enlighet med artikel 11e i
förordning (EG) nr 1490/2002 sin ansökan om att det
verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv
91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till
bedömningsrapport tagits emot. Följaktligen fastställdes
det i kommissionens beslut 2008/934/EG av den
5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma
ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om
återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som
innehåller dessa ämnen (4) att dodin inte skulle införas
som verksamt ämne.

(3)

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

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad den sökande)
har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG
lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat för
farande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens
förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om
tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i
fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för
EGT
EGT
EGT
EUT

L
L
L
L

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

(5) EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance dodine. EFSA Journal, vol. 8(2010):6, artikelnr 1631, s. 54.
doi:10.2903/j.efsa.2010.1631. Finns på www.efsa.europa.eu
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare upp
gifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt
artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor
för införandet av ett ämne i bilaga I. Man bör därför
kräva att sökanden lämnar ytterligare uppgifter för att
bekräfta bedömningen av den långsiktiga risken för fåglar
och däggdjur och bedömningen av risken i naturliga
ytvattensystem där det kan ha bildats betydande metabo
liter.

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlems
staterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för
att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av
införandet.

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv
91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i
bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex må
nader efter införandet för att ompröva befintliga godkän
nanden av växtskyddsmedel som innehåller dodin i syfte
att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt
artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är upp
fyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller
återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna
i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstå
ende tidsfrist bör en längre period medges för inläm
nande och bedömning av den fullständiga dokumentatio
nen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för
varje avsett användningsområde i överensstämmelse med
de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv
91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt
kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den
11 december 1992 om närmare bestämmelser för ge
nomförandet av den första etappen i det arbetsprogram
som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om
utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (1)
har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av
kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när
det gäller tillgång till uppgifter. För att man ska undvika
ytterligare svårigheter är det därför nödvändigt att klar
göra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kont
rollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att
de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i
bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär
dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna
eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till
de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har anta
gits.

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

I beslut 2008/934/EG fastställs att dodin inte ska införas
i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som

(1) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.
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innehåller detta ämne ska återkallas senast den
31 december 2011. Den rad som avser dodin i bilagan
till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedels
kedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med
bilagan till det här direktivet.

Artikel 2
Den rad som avser dodin i bilagan till beslut 2008/934/EG ska
utgå.

Artikel 3
Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och
offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvän
diga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast
överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en
jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den
1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4
1.
Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv
91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för
växtskyddsmedel som innehåller dodin som verksamt ämne se
nast den 30 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att
de villkor som rör dodin i bilaga I till det direktivet har upp
fyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller
detta verksamma ämne, samt att innehavaren av godkännandet
har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i
bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i
samma direktiv.
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2.
Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för
varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller dodin, antingen
som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma
ämnen, som alla senast den 31 maj 2011 förtecknats i bilaga I
till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny pröv
ning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga
VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som
uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn
till del B i den post som gäller dodin i bilaga I till det direktivet.
På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa
om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och
e i direktiv 91/414/EEG.
Därefter ska medlemsstaterna
a) om ett växtskyddsmedel innehåller dodin som enda verk
samma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra
eller återkalla godkännandet, eller
b) om ett växtskyddsmedel innehåller dodin som ett av flera
verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla god

2.2.2011

kännandet senast den 31 maj 2015 eller vid ett datum som
fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i
det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller
ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG,
beroende på vilket datum som är det senaste.
Artikel 5
Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.
Artikel 6
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

2.2.2011

BILAGA
Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:
Nummer

Dodin

Namn enligt IUPAC

1-dodecylguanidinacetat

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

≥ 950 g/kg

1 juni 2011

31 maj 2021

Särskilda bestämmelser

DEL A

CAS-nr 2439-10-3

Får endast godkännas för användning som fungicid.

CIPAC-nr 101

DEL B

SV
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Trivialnamn,
identifikationsnummer

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas
till slutsatserna i granskningsrapporten om dodin från ständiga kommit
tén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 23 november 2010, särskilt
tilläggen I och II.

a) den potentiella långsiktiga risken för fåglar och däggdjur,
b) risken för vattenlevande organismer och se till att villkoren för an
vändning omfattar lämpliga riskreducerande åtgärder,
c) risken för icke-målväxter utanför åkern och se till att villkoren för
användning omfattar lämpliga riskreducerande åtgärder,
d) övervakningen av resthalter i kärnfrukter.
De berörda medlemsstaterna ska begära att bekräftande uppgifter om
följande lämnas in:
a) En bedömning av den långsiktiga risken för fåglar och däggdjur.

Europeiska unionens officiella tidning

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till

b) En bedömning av risken i naturliga ytvattensystem där det kan ha
bildats betydande metaboliter.
De berörda medlemsstaterna ska se till att den sökande inkommer med
sådana bekräftande uppgifter till kommissionen senast den 31 maj 2013.”
(1) Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.
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BESLUT
RÅDETS BESLUT 2011/69/GUSP
av den 31 januari 2011
om ändring av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i
Vitryssland
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 29, och

”d) åsidosättandet av internationella normer för genom
förande av val vid presidentvalet i Vitryssland den
19 december 2010 och repressalierna mot det civila
samhället och den demokratiska oppositionen, och de
personer som är associerade med dem, enligt med för
teckningen i bilaga IIIA.”

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Den 25 oktober 2010 antog rådet beslut 2010/639/Gusp
om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryss
land (1).
Mot bakgrund av oegentligheterna i samband med presi
dentvalet den 19 december 2010 och de våldsamma
repressalierna mot den politiska oppositionen, det civila
samhället och företrädare för oberoende massmedier i
Vitryssland bör det tillfälliga upphävandet av reserestrik
tioner riktade mot de personer som avses i artikel 1.1 b
och c i beslut 2010/639/Gusp upphöra att gälla.
Dessutom bör de personer som är ansvariga för oegent
ligheterna i samband med valprocessen och för repres
salierna mot oppositionen bli föremål för restriktiva åt
gärder.

(4)

Informationen om vissa personer på förteckningarna i
bilagorna I, II, III och IV till beslut 2010/639/Gusp bör
också uppdateras.

(5)

Rådet kommer regelbundet att granska situationen i Vit
ryssland och utvärdera eventuella förbättringar från de
vitryska myndigheternas sida när det gäller respekten
för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter, inbegripet yttrande- och medief
rihet, mötesfrihet och frihet att bilda politiska föreningar
samt rättsstatsprincipen.

(6)

2. Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2
1.
Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör,
ägs, innehas eller kontrolleras av personer som är ansvariga

a) för åsidosättandet av internationella normer för genom
förande av val i samband med presidentvalet i Vitryssland
den 19 mars 2006 och repressalierna mot det civila
samhället och den demokratiska oppositionen, och de
fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som
är associerade med dem enligt förteckningen i bilaga IV,

b) för åsidosättandet av internationella normer för genom
förande av val i samband med presidentvalet i Vitryssland
den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila
samhället och den demokratiska oppositionen, och de
fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som
är associerade med dem enligt förteckningen i bilaga IIIA,

ska frysas.

2.
Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller
indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de
personer som förtecknas i bilaga IIIA eller IV.”

Beslut 2010/639/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2010/639/Gusp ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 1.1 ska följande led d läggas till:
(1) EUT L 280, 26.10.2010, s. 18.

3. Artikel 3.1 a ska ersättas med följande:

”a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven
hos de personer som förtecknas i bilagorna IIIA eller IV
och de familjemedlemmar som är beroende av dem,
inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar
och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård,
skatter, försäkringspremier och avgifter för samhälls
tjänster,”

2.2.2011
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4. Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.
Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta
konton med

a) ränta eller övriga intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktel
ser som ingåtts eller uppkommit före den dag då bestäm
melserna i gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp eller
detta beslut blev tillämpliga på kontona,

L 28/41

anta ändringar av förteckningarna i bilagorna I, II, III, IIIA, IV
och V, om den politiska utvecklingen i Vitryssland kräver
det.”
6. Artikel 7.3 ska utgå.
7. Bilagorna I, II, III och IV till beslut 2010/639/Gusp ska
ersättas med texten i bilagorna I, II, III och IV till detta
beslut.
8. Texten i bilaga V till detta beslut ska läggas till beslut
2010/639/Gusp som bilaga IIIA.
Artikel 2

och förutsatt att artikel 2.1 a och b i detta beslut fortfarande
tillämpas på räntan, de andra intäkterna och betalningarna.”

5. Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2011.
På rådets vägnar

”1.
Rådet ska, på förslag av en medlemsstat eller unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

C. ASHTON

Ordförande

SV
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BILAGA I
”BILAGA I
Förteckning över de personer som avses i artikel 1.1 a
Namn

Namn på ryska

Födelseort och -datum

Tjänsteställning

1.

Shejman, Viktor Vladimirovitj

ШЕЙМАН
Виктор
Владимирович

Den 26 maj 1958 i
Grodno

Tidigare medlem i säkerhets
rådet, numera presidentens sär
skilde assistent/medhjälpare

2.

Naumov, Vladimir Vladimirovitj

НАУМОВ Владимир
Владимирович

Den 7 februari
1956 i Smolensk

Tidigare inrikesminister, nuva
rande ordförande i nationella
hockeyförbundet

3.

Sivakov, Jurij Leonidovitj

Сиваков,
Леонидович

Юрий

Den 5 augusti
1946 i länet Sacha
lin

Tidigare minister för turism

4.

Pavlitjenko, Dmitrij Valerijevitj

Павличенко, Дмитрий
Валериевич

1966 i Vitebsk
(nuvarande
Vit
sebsk)

Chef för specialstyrkorna vid in
rikesministeriet (SOBR)”

BILAGA II
”BILAGA II
Förteckning över de personer som avses i artikel 1.1 b
Namn

Namn på ryska

Födelseort och -datum

Tjänsteställning

1.

Jermosjina, Lidija Michajlovna

ЕРМОШИНА Лидия
Михайловна

Den 29 januari 1953 i
Slutsk (länet Minsk)

Ordförande i Vitrysslands cen
trala valkommission (CEC)

2.

Podobed, Jurij Nikolajevitj

Подобед,
Николаевич

Den 5 mars 1962 i
Slutsk (länet Minsk)

Enheten för särskilda ändamål
vid inrikesministeriet”

Юрий

2.2.2011

BILAGA III
”BILAGA III
Förteckning över de personer som avses i artikel 1.1 c
Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelse-datum

Födelseplats

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

Лукашенка Аляксандр
Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Алек
сандр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, länet Vitebsk

Ordförande

2.

Nevyglas, Gennadij Nikolajevitj
(Nevyhlas, Henadz Mikalajevitj)

Невыглас Генадзь
Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий
Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, länet Pinsk

Chef för presidentens kansli

3.

Petkevitj, Natalja Vladimirovna
(Pjatkevitj, Natallja Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля
Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья
Владимировна

24.10.1972

Minsk

Tidigare biträdande chef för
presidentens kansli

4.

Rubinov, Anatolij Nikolajevitj
(Rubinau, Anatol Mikalajevitj)

Рубiнаў Анатоль
Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий
Николаевич

4.4.1939

Mogiljov (nuvarande Ma
hiljov)

Biträdande chef med ansvar
för medier och ideologiska
frågor, presidentens kansli

5.

Proleskovskij, Oleg Vitoldovitj
(Pralaskouski, Aleh Vitoldavitj)

Праляскоўскi Алег
Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (nuvarande Sergi
jev Posad)

Informationsminister

6.

Radkov, Aleksandr Michajlovitj
(Radzkou, Aljaksandr Michajlavitj)

Радзькоў Аляксандр
Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр
Михайлович

1.7.1951

Botnija, distriktet Bychov,
länet Mogiljov, Вотня Бых
овского района Могилев
ской области

Biträdande chef för presi
dentens kansli

7.

Rusakevitj, Vladimir Vasiljevitj
(Rusakevitj, Uladzimir Vasiljevitj)

Русакевiч Уладзiмiр
Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир
Васильевич

13.9.1947

Vyhonosjtji, länet Brest,
Выгонощи, Брестская обла
сть

Tidigare informationsminis
ter

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevitj
(Halavanau, Viktar Ryhoravitj)

Галаванаў Вiктар
Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор
Григорьевич

1952

Borisov (nuvarande Bary
sau)

Justitieminister
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Lukasjenko, Aleksandr Grigorjevitj
(Lukasjenka, Aljaksandr Ryhoravitj)
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1.

SV

Namn (svensk translitterering)

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelse-datum

Födelseplats

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

Зiмоўскi Аляксандр
Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Алек
сандр Леонидович

10.1.1961

Tyskland

Tidigare chef för det statliga
tv-bolaget

10.

Konopljov, Vladimir Nikolajevitj
(Kanapljou, Uladzimir Mikalajevitj)

Канаплёў Уладзiмiр
Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир
Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, Mogiljov, д.
Акулинцы Могилевского
района

Talman i parlamentets un
derhus

11.

Tjerginets, Nikolaj Ivanovitj
(Tjarhinets, Mikalaj Ivanavitj)

Чаргiнец Мiкалай
Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай
Иванович

17.10.1937

Minsk

Ordförande i överhusets ut
rikesutskott

12.

Kostian, Sergej Ivanovitj
(Kastsian, Siarhej Ivanavitj),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей
Иванович

15.1.1941

Usochi, distriktet Klitjev,
länet Mogiljov
Усохи Кличевского района
Могилевской области

Ordförande i underhusets
utrikesutskott

13.

Orda, Michail Sergejevitj
(Orda, Michail Siarhejevitj)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Се
ргеевич

28.9.1966

Djatlovo, länet Grodno,
Дятлово Гродненской обла
сти

Ledamot av parlamenetets
överhus, ledare för Vitryska
republikanska ungdomsför
bundet (BRSM)

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovitj
(Lazavik, Mikalaj Ivanavitj)

Лазавiк Мiкалай
Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай
Иванович

18.1.1951

Nevinjany, distriktet Vi
lejka, länet Minsk,
Невиняны Вилейского р-на
Минской обл

Sekreterare i centrala val
kommissionen (CEC)

15.

Miklasjevitj, Pjotr Petrovitj
(Miklasjevitj, Pjotr Pjatrovitj)

Мiклашэвiч Пётр Пят
ровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр
Петрович

1954

Kosuta, länet Minsk,
Косута Минской области

Allmän åklagare

16.

Slizjevskij, Oleg Leonidovitj
(Slizjeuski, Aleh Leanidavitj)

17.

Chariton, Aleksandr
(Charyton, Aljaksandr)

Харытон Аляксандр

Ledamot av centrala val
kommissionen (CEC)

ХАРИТОН Александр

Rådgivare vid Avdelningen
för sociala organisatio
ner,partier och icke-statliga
organisationer vid justitie
ministeriet

2.2.2011

СЛИЖЕВСКИЙ Олег
Леонидович
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Zimovskij, Aleksandr Leonidovitj
(Zimouski Aljaksandr Leanidavitj
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Namn (svensk translitterering)

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelse-datum

Födelseplats

Passnummer

Tjänsteställning

CМИРНОВ Евгений
Александрович

19.

Reutskaja, Nadezjda Zalovna
(Ravutskaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея
Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда
Заловна

Domare i distriktet Mos
kovski, Minsk

20.

Trubnikov, Nikolaj Aleksejevitj
(Trubnikau, Mikalaj Aljaksejevitj)

Трубнiкаў Мiкалай
Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай
Алексеевич

Domare i distriktet Par
tizanski, Minsk

21.

Kuprijanov, Nikolaj Michajlovitj
(Kupryjanau, Mikalaj Michajlavitj)

Купрыянаў Мiкалай
Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай
Михайлович

Biträdande allmän åklagare

22.

Suchorenko, Stepan Nikolajevitj
(Sucharenka, Stsiapan Mikalajevitj)

Сухарэнка Сцяпан
Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан
Николаевич

23.

Dementej, Vasilj Ivanovitj
(Dzemjantsej, Vasil Ivanavitj)

Дземянцей Васiль
Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий
Иванович

24.

Kozik, Leonid Petrovitj
(Kozik, Leanid Pjatrovitj)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Пет
рович

25.

Radkov, Aleksandr Michajlovitj
(Radzkou, Aljaksandr Michajlavitj)

Радзькоў Аляксандр
Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр
Михайлович

Ledamot i centrala valkom
missionen (CEC)

26.

Michasev, Vladimir Iljitj
(Michasiou, Uladzimir Iljitj)

Мiхасёў Уладзiмiр
Iльiч

МИХАСЕВ Владимир
Ильич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Homel

27.

Lutjina, Leonid Aleksandrovitj (Lut
jyna, Leanid Aljaksandravitj)

Лучына Леанiд Аляк
сандравiч

ЛУЧИНА Леонид
Александрович

27.1.1957

Zduditji, distriktet Svetlo
gorsk länet Gomel
Здудичи
Светлогорского
района Гомельской области

Förste biträdande ordförande
vid ekonomiska domstolen

KGB-chef

Förste biträdande chef KGB

13.7.1948

18.11.1947

Borisov (nuvarande Bary
sau)

Länet Minsk

Ordförande i den centrala
fackföreningsorganisationen

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Hrodna
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Смiрноў Яўген Аляк
сандравiч
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Smirnov, Jevgenij Aleksandrovitj
(Smirnou, Jauhen Aljaksandravitj

SV

18.

15.3.1949

Länet Rjazan, Ryssland

Adress

2.2.2011

Namn (svensk translitterering)

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelse-datum

Födelseplats

28.4.1964

Novokuznetsk, länet Ke
merovo, Ryssland
Новокузнецк Кемеровской
области, Россия

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

28.

Karpenko, Igor Vasiljevitj
(Karpenka, Ihar Vasiljevitj)

Карпенка Iгар Ва
сiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Ва
сильевич

29.

Kurlovitj, Vladimir Anatoljevitj
(Kurlovitj, Uladzimir Anatoljevitj)

Курловiч Уладзiмiр
Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир
Анатольевич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Minsk

30.

Metelitsa, Nikolaj Timofejevitj
(Mjatselitsa, Mikalaj Tsimafejevitj)

Мяцелiца Мiкалай Цi
мафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай
Тимофеевич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Mahiljou

31.

Pisjtjuljonok, Michail Vasiljevitj
(Pisjtjuljonak, Michail Vasiljevitj)

Пiшчулёнак Мiхаiл
Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил
Васильевич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Vitsebsk

32.

Rybakov, Aleksej (Rybakou, Aljaksej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

33.

Bortnik, Sergej Aleksandrovitj (Bort
nik, Siarhej Aljaksandravitj)

Бортнiк Сяргей Аляк
сандравiч

БОРТНИК Сергей
Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80263, Minsk

MP0469554

Allmän åklagare

34.

Jasinovitj, Leonid Stanislavovitj (Jasi
novitj, Leanid Stanislavavitj)

Ясiновiч Леанiд Станi
слававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид
Станиславович

26.11.1961

Kopys, länetVitebsk

Ul. Gorovtsa
104, Minsk

MP0515811

Domare i distriktsdomstolen
i Tsentralni rajon, Minsk

35.

Migun, Andrej Arkadevitj (Migun, An
drej Arkadzevitj)

Мiгун Андрэй Арка
дзевiч

МИГУН Андрей
Аркадевич

Minsk

UI. Goretskovo
Maksima 53-16,
Minsk

MP1313262

Allmän åklagare”

Chef för regionala valkom
missionen (REC), Minsk
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Namn (svensk translitterering)

SV

5.2.1978

4-

Domare i distriktsdomstolen
i Moskovski, Minsk

Europeiska unionens officiella tidning

Ul. Jesenina 31-1104, Minsk
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BILAGA IV
”BILAGA IV
Förteckning över de personer som avses i artikel 2.1 a
Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelsedatum

Födelseplats

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

Лукашенка Аляксандр
Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО
Александр
Григорьевич

30.8.1954

Kopys, länet Vitebsk

Ordförande

2.

Nevyglas, Gennadj Nikolajevitj
(Nevyhlas, Henadz Mikalajevitj)

Невыглас Генадзь
Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий
Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, länet Pinsk

Chef för presidentens kansli

3.

Petkevitj, Natalja Vladimirovna
(Pjatkevitj, Natallja Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля
Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья
Владимировна

24.10.1972

Minsk

Tidigare biträdande chef för
presidentens kansli

4.

Rubinov, Anatolj Nikolajevitj
(Rubinau, Anatol Mikalajevitj)

Рубiнаў Анатоль
Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий
Николаевич

4.4.1939

Mogiljov (nuvarande Ma
hiljou)

Biträdande chef med ansvar
för medier och ideologiska
frågor, presidentens kansli

5.

Proleskovskij, Oleg Vitoldovitj
(Pralaskouski, Aleh Vitoldavitj)

Праляскоўскi Алег
Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (nuvarande Sergi
jev Posad)

Informationsminister

6.

Radkov, Aleksandr Michajlovitj
(Radzkou, Aljaksandr Michajlavitj)

Радзькоў Аляксандр
Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр
Михайлович

1.7.1951

Botnija, distriktet Bychov,
länet Mogiljov, Вотня Бых
овского района Могилев
ской области

Biträdande chef för presiden
tens kansli

7.

Rusakevitj, Vladimir Vasiljevitj
(Rusakevitj, Uladzimir Vasiljevitj)

Русакевiч Уладзiмiр
Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир
Васильевич

13.9.1947

Vyhonosjtji, länet Bresd,
Выгонощи, Брестская обла
сть

Tidigare informationsminis
ter

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevitj
(Halavanau, Viktar Ryhoravitj)

Галаванаў Вiктар
Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор
Григорьевич

1952

Borisov (nuvarande Bary
sau)

Justitieminister

9.

Zimovskij, Aleksandr
Leonidovitj (Zimouski Aljaksandr
Lieanidavitj

Зiмоўскi Аляксандр
Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ
Александр
Леонидович

Tyskland

Tidigare chef för det statliga
tv-bolaget

10.1.1961
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Lukasjenko, Aleksandr Grigorjevitj
(Lukasjenka, Aljaksandr Ryhoravitj)

Europeiska unionens officiella tidning

1.

SV

Namn (svensk translitterering)

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelsedatum

3.1.1954

Födelseplats

Akulintsy,
Акулинцы
района

Mogiljov, д.
Могилевского

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

Talman i parlamentets un
derhus

Канаплёў Уладзiмiр
Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир
Николаевич

11.

Tjerginets, Nikolaj Ivanovitj
(Tjarhinets, Mikalaj Ivanavitj)

Чаргiнец Мiкалай
Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай
Иванович

17.10.1937

Minsk

Ordförande i överhusets ut
rikesutskott

12.

Kostian, Sergej Ivanovitj
(Kastsian, Siarhej Ivanavitj),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей
Иванович

15.1.1941

Usochi, distriktet Klitjev,
länet Mogiljov (nuvarande
i Mahiljov),
Усохи Кличевского района
Могилевской области

Ordförande i underhusets
utrikesutskott

13.

Orda, Michail Sergejevitj
(Orda, Mixhail Siarhejevitj)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил
Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, länet Grodno,
Дятлово Гродненской обла
сти

Ledamot av parlamenetets
överhus, ledare för Vitryska
republikanska ungdomsför
bundet (BRSM)

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovitj
(Lazavik, Mikalaj Ivanavitj)

Лазавiк Мiкалай
Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай
Иванович

18.1.1951

Nevinjany, distriktet Klit
jev, länet Minsk,
Невиняны Вилейского р-на
Минской обл

Sekreterare i centrala val
kommissionen (CEC)

15.

Miklasjevitj, Pjotr Petrovitj
(Miklasjevitj, Pjotr Pjatrovitj)

Мiклашэвiч Пётр
Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр
Петрович

1954

Kosuta, länet Minsk,
Косута Минской области

Allmän åklagare

16.

Slizjevskij, Oleg Leonidovitj
(Slizjeuski, Aleh Leanidavitj)

17.

Chariton, Aleksandr
(Charyton, Aljaksandr)

18.

СЛИЖЕВСКИЙ Олег
Леонидович

Ledamot av centrala val
kommissionen (CEC)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

Rådgivare vid Avdelningen
för sociala organisationer,
partier och icke-statliga or
ganisationer vid justitiemi
nisteriet

Smirnov, Jevgenij Aleksandrovitj
(Smirnou, Jauhen Aljaksandravitj

Смiрноў Яўген
Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений
Александрович

19.

Reutskaja, Nadezjda Zalovna
(Ravutskaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея
Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда
Заловна

Domare i disktriktet Mos
kovski, Minsk

20.

Trubnikov, Nikolaj Aleksejevitj
(Trubnikau, Mikalaj Alaksjevitj)

Трубнiкаў Мiкалай
Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай
Алексеевич

Domare i disktriktet Par
tizanskij, Minsk

15.3.1949

Länet Rjazan, Ryssland
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Konopliev, Vladimir Nikolajevitj
(Kanapliou, Uladzimir Mikalajevitj)

SV

10.
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Namn (svensk translitterering)

Förste biträdande ordförande
vid ekonomiska domstolen

2.2.2011

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelsedatum

Födelseplats

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

21.

Kuprianov, Nikolai Michajlovitj
(Kupryianau, Mikalaj Michajlavitj)

Купрыянаў Мiкалай
Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай
Михайлович

22.

Suchorenko, Stepan Nikolajevitj
(Sucharenka, Stsiapan Mikalajevitj)

Сухарэнка Сцяпан
Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан
Николаевич

23.

Dementej, Vasilj Ivanovitj
(Dzemiantsei, Vasil Ivanavitj)

Дземянцей Васiль
Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий
Иванович

24.

Kozik, Leonid Petrovitj
(Kozik, Leanid Pjatrovitj)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид
Петрович

25.

Radkov, Aleksandr Michajlovitj
(Radzkou, Aljaksandr Michajlavitj)

Радзькоў Аляксандр
Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр
Михайлович

Ledamot av centrala val
kommissionen (CEC)

26.

Michasev, Vladimir Iljitj
(Michasiou, Uladzimir Iljitj)

Мiхасёў Уладзiмiр
Iльiч

МИХАСЕВ Владимир
Ильич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Homel

27.

Lutjina, Leonid Aleksandrovitj
(Lutjyna, Leanid Aljaksandravitj)

Лучына Леанiд
Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид
Александрович

18.11.1947

Länet Minsk

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Hrodna

28.

Karpenko, Igor Vasilievitj
(Karpenka, Ihar Vasilievitj)

Карпенка Iгар
Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь
Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Ryssland
Новокузнецк Кемеровской
области, Россия

Chef för regionala valkom
missionen (REC), Minsk

29.

Kurlovitj, Vladimir Anatoljevitj
(Kurlovitj, Uladzimir Anatolievitj)

Курловiч Уладзiмiр
Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир
Анатольевич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Minsk

30.

Metelitsa, Nikolai Timofeievitj
(Miatsielitsa, Mikalaj Tsimafejevitj)

Мяцелiца Мiкалай
Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай
Тимофеевич

Ordförande i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Mahiljou

31.

Pisjtjulenok, Michail Vasiljevitj
(Pisjtjulenak, Michajl Vasiljevitj)

Пiшчулёнак Мiхаiл
Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил
Васильевич

Ordförande i i centrala val
kommissionen (CEC) i länet
Vitsebsk

Biträdande allmän åklagare

27.1.1957

KGB-chef
SV

Zduditji, distriktet Svetlo
gorsk, länet Gomel,
Здудичи
Светлогорского
района Гомельской области

2.2.2011

Namn (svensk translitterering)

Förste biträdande chef KGB

13.7.1948

Borisov (nuvarande Bary
sau)

Ordförande i den centrala
fackföreningsorganisationen
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Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelsedatum

Födelseplats

Adress

Passnummer

Tjänsteställning

32.

Rybakov, Aleksej
(Rybakou, Aljaksej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

33.

Bortnik, Sergej Aleksandrovitj
(Bortnik, Siarhej Aljaksandravitj)

Бортнiк Сяргей
Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей
Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo
80-263, Minsk

MP0469554

Allmän åklagare

34.

Jasinovitj, Leonid Stanislavovitj
(Jasinovitj, Leanid Stanislavavitj)

Ясiновiч Леанiд
Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид
Станиславович

26.11.1961

Kopys, länetVitebsk

Ul. Gorovtsa
4-104, Minsk

MP0515811

Domare i distriktsdomstolen
i Tsentralni rajon, Minsk

35.

Migun, Andrej Arkadevitj
(Migun, Andrej Arkadzevitj)

Мiгун Андрэй
Аркадзевiч

МИГУН Андрей
Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo
Maksima 53-16,
Minsk

MP1313262

Allmän åklagare

36.

Shejman, Viktor Vladimirovitj

ШЕЙМАН Виктор
Владимирович

26.5.1958

Länet Grodno

Tidigare medlem i säkerhets
rådet, numera presidentens
särskilda assistent/medhjäl
pare

37.

Naumov, Vladimir Vladimirovitj

НАУМОВ Владимир
Владимирович

7.2.1956

Smolensk

Tidigare inrikesminister, nu
varande ordförande i natio
nella hockeyförbundet

38.

Pavlitjenko, Dmitrij Valerijevitj

Павличенко, Дмитрий
Валериевич

39.

Jermosjina, Lidija Michajlovna

ЕРМОШИНА Лидия
Михайловна

29.1.1953

Slutsk (länet Minsk)

Ordförande i Vitrysslands
centrala
valkommission
(CEC)

40.

Podobed, Jurij Nikolajevitj

Подобед, Юрий
Николаевич

5.3.1962

Slutsk (länet Minsk)

Enheten för särskilda ända
mål vid inrikesministeriet”

Ul. Jesenina
31-1-104, Minsk

(nuvarande

Vit

Chef för specialstyrkorna vid
inrikesministeriet (SOBR)

Europeiska unionens officiella tidning

Vitebsk
sebsk)

SV

1966

Domare i distriktsdomstolen
i Moskovski, Minsk
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Namn (svensk translitterering)

2.2.2011

SV

2.2.2011
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BILAGA V
”BILAGA IIIA
Förteckning över de personer som avses i artikel 1.1 d och artikel 2.1 b
Namn

Namn på ryska

Födelseort- och -datum

Tjänsteställning

1.

Lukasjenko, Viktor
Aleksandrovitj

Лукашенко, Виктор
Александрович

2.

Bazanov, Aleksandr Viktorovitj

Базанов, Александр
Викторович

Direktör, presidentens infor
mations- och analyscentrum

3.

Gusev, Aleksej Viktorovitj

Гусев, Алексей
Викторович

Förste biträdande direktör,
presidentens
informationsoch analyscentrum

4.

Krisjtapovitj, Lev Jevstafjevitj

Криштапович, Лев
Евстафьевич

Biträdande direktör, presiden
tens informations- och analys
centrum

5.

Kolos, Jelena Petrovna

Колос, Елена
Петровна

Biträdande direktör, Presiden
tens informations- och analys
centrum

6.

Naumov, Makej, Vladimir
Vladimirovitj

МАКЕЙ, Владимир
Владимирович

Den 5 augusti 1958 i
länet Grodno

Chef för presidentens kansli

7.

Jantjevski, Vsevolod
Viatjeslavovitj

ЯНЧЕВСКИЙ,
Всеволод
Вячеславович

Den 22 april 1976 i
Borisov (nuvarande
Barysau)

Presidentens assistent, chef för
den ideologiska avdelningen
vid presidentens kansli

8.

Maltsev, Leonid Semenovitj

МАЛЬЦЕВ, Леонид
Семенович

Den 29 augusti 1949
i Vetenevka, distriktet
Slonim, länet Grodno

Statssekreterare i säkerhets
rådet

9.

Tiurin, Andrej

Тюрин, Андрей

Chef för presidentens säker
hetsavdelning

10.

Ipatov, Vadim Dmitrijevitj

ИПАТОВ, Вадим
Дмитриевич

Vice ordförande i centrala val
kommissionen (CEC)

11.

Busjnaja, Natalja Vladimirovna

Бушная, Наталья
Владимировна

Ledamot av centrala valkom
missionen (CEC)

12.

Busjtjik, Vasilij Vasiljevitj

Бущик, Василий
Васильевич

Ledamot av centrala valkom
missionen (CEC)

13.

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацубо, Светлана
Петровна

Ledamot av centrala valkom
missionen (CEC)

14.

Kiseleva, Nadezjda Nikolajevna

Киселева, Надежда
Николаевна

Ledamot av centrala valkom
missionen (CEC)

15.

Podoljak, Eduard Vasiljevitj

Подоляк, Эдуард
Васильевич

Ledamot av centrala valkom
missionen (CEC)

16.

Rachmanova, Marina Jurjevna

Рахманова, Марина
Юрьевна

Ledamot av centrala valkom
missionen (CEC)

17.

Sjtjurok, Ivan Antonovitj

Щурок, Иван
Антонович

Ledamot av centrala valkom
missionen (CEC)

1976

Presidentens
assistent/
medhjälpare i nationella sä
kerhetsfrågor.

SV
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Namn

Namn på ryska

Födelseort- och -datum

2.2.2011

Tjänsteställning

18.

Kiseljov, Anatolj Semenovitj

Киселев, Анатолий
Семенович

Chef för regionala valkommis
sionen (REC), länet Brest

19.

Krjukovskj, Vjatjeslav Jefimovitj

Крюковский,
Вячеслав Ефимович

Chef för regionala valkommis
sionen (REC), länet Vitsebsk

20.

Stosj, Nikolaj Nikolajevitj

Стош, Николай
Николаевич

Chef för regionala valkommis
sionen (REC), länet Homel

21.

Savko, Valerij Iosifovitj

Савко, Валерий
Иосифович

Chef för regionala valkommis
sionen (REC), länet Hrodna

22.

Vasiljev, Aleksej Aleksandrovitj

Васильев, Алексей
Александрович

Chef för regionala valkommis
sionen (REC), länet Minsk

23.

Berestov, Valerij Vasiljevitj

Берестов, Валерий
Васильевич

Chef för regionala valkommis
sionen (REC), länet Mahiljou

24.

Vasiljevitj, Grigorij, Aleksejevitj

ВАСИЛЕВИЧ
Григорий Алексеевич

25.

Sjved, Andrej Ivanovitj

Швед Андрей
Иванович

Biträdande allmän åklagare

26.

Lasjin, Aleksandr Michajlovitj

Лашин, Александр
Михайлович

Biträdande allmän åklagare

27.

Konon, Viktor Aleksandrovitj

Конон, Виктoр
Александрович

Biträdande allmän åklagare

28.

Stuk, Aleksej Konstantinovitj

Стук, Алексей
Константинович

Biträdande allmän åklagare

29.

Kuklis, Nikolaj Ivanovitj

Куклис, Николай
Иванович

Biträdande allmän åklagare

30.

Chmaruk, Sergej
Konstantinovitj

Хмарук, Сергей
Константинович

Åklagare, länet Brest

31.

Dysko, Gennadij Iosifovitj

Дыско, Генадий
Иосифович

Åklagare, länet Vitsebsk

32.

Sjajev, Valentin Petrovitj

Шаев, Валентин
Петрович

Åklagare, länet Homel

33.

Morozov, Viktor Nikolajevitj

Морозов, Виктор
Николаевич

Åklagare, länet Hrodna

34.

Archipov, Aleksandr
Michajlovitj

Архипов, Александр
Михайлович

Åklagare, länet Minsk

35.

Senkevitj, Eduard
Aleksandrovitj

Сенькевич, Эдуард
Александрович

Åklagare, länet Mahiljou

36.

Kulik, Nikolaj Nikolajevitj

Кулик, Николай
Николаевич

Åklagare, staden Minsk

37.

Dudkin, Anatolij
Konstantinovitj

Дудкин, Анатолий
Константинович

Republiken Vitrysslands åkla
gare i transportärenden

Den
1955

13

februari

Allmän åklagare
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38.

Dranitsa, Aleksandr
Nikolajevitj

Драница, Александр
Николаевич

39.

Vilejtjik, Aleksandr
Vladimirovitj

ВИЛЕЙЧИК
Александр
Владимирович

1964

Förste biträdande justitiemi
nister

40.

Lomat, Zenon Kuzmitj

Ломать, Зенон
Кузьмич

1944 i Karabani

Tidigare chef för den statliga
tillsynskommittén

41.

Kulesjov, Anatolij Nilovitj

Кулешов Анатолий
Нилович

1959

Inrikesminister

42.

Pekarskj, Oleg Anatoljevitj

Пекарский, Олег
Анатольевич

Förste biträdande
minister

43.

Poluden, Evgenij Evgenjevitj

Полудень, Евгений
Евгеньевич

Biträdande inrikesminister

44.

Evsejev, Igor Vladimirovitj

Евсеев, Игорь
Владимирович

Chef för den operativa grup
pen Omon

45.

Farmagej, Leonid
Konstantinovitj

ФАРМАГЕЙ, Леонид
Константинович

46.

Lukomskij, Aleksandr
Valentinovitj

Лукомский,
Александр
Валентинович

47.

Zajtsev, Vadim Jurjevitj

Зайцев, Вадим
Юрьевич

48.

Dedkov, Leonid Nikolajevitj

Дедков, Леонид
Николаевич

Förste biträdande KGB-chef,
chef för KGB i länet Vitsebsk

49.

Bachmatov, Igor Andrejevitj

Бахматов, Игорь
Андреевич

Biträdande KGB-chef

50.

Tertel, Ivan Stanislavovitj

Тертель, Иван
Станиславович

Biträdande KGB-chef

51.

Smolenskij, Nikolaj Zinovjevitj

Смоленский,
Николай Зиновьевич

Biträdande KGB-chef

52.

Vegera, Viktor Pavlovitj

Вегера, Виктор
Павлович

Tidigare biträdande KGB-chef

53.

Svorob, Nikolaj Konstantinovitj

Свороб, Николай
Константинович

Tidigare biträdande KGB-chef

54.

Tretiak, Pjotr

Третьяк, Петр

Biträdande KGB-chef

55.

Zacharov, Aleksej Ivanovitj

Захаров, Алексей
Иванович

Chef för KGB:s styrelse för
kontraspionage

56.

Tolstasjov, Aleksandr Olegovitj

Толсташов,
Александр Олегович

Chef för KGB:s styrelse för
skydd av den konstitutionella
ordningen och bekämpning
av terrorism

57.

Rusak, Viktor

Русак, Виктор

Chef för KGB:s styrelse för
ekonomisk säkerhet

58.

Jurata, Viktor

Юрата, Виктор

Chef för KGB:s styrelse för
statliga kommunikationer

Allmän arméåklagare

1962

inrikes

Befälhavare för milisen i länet
Minsk
Befälhavare för inrikesminis
teriets specialregemente i länet
Minsk

1964

KGB-chef
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59.

Voropajev, Igor Grigorjevitj

Воропаев, Игорь
Григорьевич

Tidigare chef för KGB:s sty
relse för statliga kommunika
tioner

60.

Kalatj, Vladimir Viktorovitj

Калач, Владимир
Викторович

Tidigare
Minsk

61.

Busko, Igor Jevgenjevitj

Бусько, Игорь
Евгеньевич

KGB-chef i staden Brest

62.

Korzj, Ivan Aleksejevitj

Корж, Иван
Алексеевич

KGB-chef i staden Hrodna

63.

Sergejenko, Igor Petrovitj

Сергеенко, Игорь
Петрович

KGB-chef i staden Mahiljou

64.

Gerasimenko, Gennadij
Anatoljevitj

Герасименко,
Геннадий
Анатольевич

KGB-chef i staden Homel

65.

Leskovskj, Ivan Anatoljevitj

Лесковский, Иван
Анатольевич

Tidigare KGB-chef i staden
Homel

66.

Maslakov, Valerj

Маслаков, Валерий

Ordförande i KGB:s styrelse
för underrättelser

67.

Volkov, Sergej

Волков, Сергей

Tidigare ordförande i KGB:s
styrelse för underrättelser

68.

Zjadobin, Jurj Viktorovitj

ЖАДОБИН, Юрий
Викторович

69.

Krasjevskij, Viktor

КРАШЕВСКИЙ,
Виктор

70.

Ananitj, Lilija Stanislavovna

АНАНИЧ, Лилия
Станиславовна

1960

Förste
biträdande
mationsminister

71.

Laptenok, Igor Nikolajevitj

ЛАПТЕНОК, Игорь
Николаевич

1961

Biträdande informationsminis
ter

72.

Davidko, Gennadij
Bronislavovitj

Давидко, Геннадий
Брониславович

73.

Koziatko, Jurij Vasiljevitj

КОЗИЯТКО, Юрий
Васильевич

1964 i Brest

Generaldirektör för Stolitjnoje
Televidenije

74.

Jakubovitj, Pavel Izotovitj

ЯКУБОВИЧ, Павел
Изотович

Den 23
1946

Chefredaktör för Sovetskaja Be
larus

75.

Lemesjenok, Anatolij Ivanovitj

ЛЕМЕШЕНОК
Анатолий Иванович

Chefredaktör för Republika

76.

Prokopov, Jurj

Прокопов, Юрий

Högt uppsatt och inflytelserik
journalist vid den statliga TVkanalen Pervi (№ 1)

77.

Michaltjenko, Aleksej

Михальченко,
Алексей

Högt uppsatt och inflytelserik
journalist vid den statliga TVkanalen ONT

78.

Taranda, Aleksandr
Michajlovitj

Таранда, Александр
Михайлович

Biträdande chefredaktör för
tidningen Sovetskaja Belarus

79.

Gordinjenko, Sergej
Aleksandrovitj

Гордиенко, Сергей
Александрович

Biträdande chefredaktör för
tidningen Sovetskaja Belarus

Den 14
1954

november

KGB-chef

i

länet

Försvarsminister
GRU-chef
infor

Chef för den statliga televisio
nen

september
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80.

Toropetskaja, Galina
Michajlovna

Торопецкая, Галина
Михайловна

Biträdande chefredaktör för
tidningen Sovetskaja Belarus

81.

Sjadrina, Anna Stanislavovna

Шадрина, Анна
Станиславовна

Biträdande chefredaktör för
tidningen Sovetskaja Belarus

82.

Zjuk, Dmitrij

Жук, Дмитрий

Generaldirektör (Vd) för den
statliga nyhetsbyrån Bielta

83.

Gigin, Vadim

Гигин, Вадим

Chefredaktör för månatliga
magasinet Beloruskaja Dumka

84.

Ablamejko, Sergej
Vladimirovitj

Абламейко, Сергей
Владимирович

Rektor, vitryska statliga uni
versitetet

85.

Sirenko, Viktor Ivanovitj

Сиренко, Виктор
Иванович

Chefskirurg vid akutsjukhuset
i Minsk

86.

Ananitj, Jelena Nikolajevna

Ананич, Елена
Николаевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Pervomajski i Minsk

87.

Revinskaja, Tatiana
Vladimirovna

Ревинская, Татьяна
Владимировна

Domare vid distriktsdomsto
len i Pervomajski i Minsk

88.

Jesman, Valerij Aleksandrovitj

Есьман, Валерий
Александрович

Domare vid distriktsdomsto
len i Tsentralni rajon i Minsk

89.

Bytjko, Aleksej Viktorovitj

Бычко, Алексей
Викторович

Domare vid distriktsdomsto
len i Tsentralni rajon i Minsk

90.

Chodanevitj, Aleksandr
Aleksandrovitj

Ходаневич,
Александр
Александрович

Domare vid distriktsdomsto
len i Tsentralni rajon i Minsk

91.

Jasenovitj, Leonid

Ясенович, Леонид

Domare vid distriktsdomsto
len i Tsentralni rajon i Minsk

92.

Baranovskij, Andrej Fedorovitj

Барановский, Андрей
Федорович

Domare vid distriktsdomsto
len i Partizanski i Minsk

93.

Titenkova, Jelena Viktorovna

Титенкова Елена
Викоровна

Domare vid distriktsdomsto
len i Partizanski i Minsk

94.

Tupik, Vera Michajlovna

Тупик Вера
Михайловна

Domare vid distriktsdomsto
len i Leninski i Minsk

95.

Nekrasova, Jelena Timofejevna

Некрасова Елена
Тимофеевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Zavadski i Minsk

96.

Lapteva, Jelena Vjatjeslavovna

Лаптева Елена
Вячеславовна

Domare vid distriktsdomsto
len i Zavadski i Minsk

97.

Bolovnev, Nikolaj Vasiljevitj

Боловнев Николай
Васильевич

Domare vid distriktsdomsto
len i Zavadski i Minsk

98.

Kazak, Viktor Vladimirovitj

Казак Виктор
Владимирович

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk

99.

Sjilko, Jelena Nikolajevna

Шилько Елена
Николаевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk

100.

Simachina, Ljubov Sergejevna

Симахина Любовь
Сергеевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk

101.

Kuznetsova, Natalja
Anatoljevna

Кузнецова Наталья
Анатольевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk
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102.

Telitsa, Lidija Fedorovna

Телица Лидия
Федоровна

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk

103.

Tjerniak, Jelena Leonidovna

Черняк Елена
Леонидовна

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk

104.

Sjestakov, Jurij Valerjevitj

Шестаков Юрий
Валерьевич

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk

105.

Motyl, Tatiana Jaroslavovna

Мотыль Татьяна
Ярославовна

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk

106.

Chatkevitj, Jevgenij Viktorovitj

Хаткевич Евгений
Викторович

Domare vid distriktsdomsto
len i Moskovski i Minsk

107.

Gusakova, Olga Arkadjevna

Гусакова Ольга
Аркадьевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Oktjabrski i Minsk

108.

Sjargaj, Rita Petrovna

Шаграй Рита
Петровна

Domare vid distriktsdomsto
len i Oktjabrski i Minsk

109.

Mitrachovitj, Irina Aleksejevna

Митрахович Ирина
Алексеевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Oktjabrski i Minsk

110.

Protosovitskaja, Natalja
Vladimirovna

Протосовицкая
Наталья
Владимировна

Domare vid distriktsdomsto
len i Oktjabrski i Minsk

111.

Lapko, Maksim Fedorovitj

Лапко Максим
Федорович

Domare vid distriktsdomsto
len i Oktjabrski i Minsk

112.

Varenik, Natalja Semenovna

Вареник Наталья
Семеновна

Domare vid distriktsdomsto
len i Frunzenski i Minsk

113.

Zjukovskaja, Zjanna
Aleksejevna

Жуковская Жанна
Алексеевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Frunzenski i Minsk

114.

Samoljuk, Anna Valerjevna

Самолюк Анна
Валерьевна

Domare vid distriktsdomsto
len i Frunzenski i Minsk

115.

Lukasjenko, Dimtrij
Aleksandrovitj

Лукашенко Дмитрий
Александрович

Affärsman, aktivt deltagande i
finansiella transaktioner där
Lukasjenkos familj var inblan
dad

116.

Sjugajev, Sergej

Шугаев, Сергей

Biträdande KGB-chef sedan
den 15 januari 2010

117.

Kuznetsov, Igor

Кузнецов, Игорь

Chef för statliga KGB-utbild
ningscentrumet sedan den
15 januari 2010”
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RÅDETS BESLUT 2011/70/GUSP
av den 31 januari 2011
om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2,
3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att
bekämpa terrorism
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(6)

På grund av det överklagande som inlämnats i mål
T-348/07 har rådet fastställt att rådets beslut
2010/386/Gusp inte bör upphävas med avseende på en
grupp. Översynen rörande den gruppen pågår nu.

(7)

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på
vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt
2001/931/Gusp är tillämpliga bör uppdateras i enlighet
med detta.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 29, och
av följande skäl:
(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam stånd
punkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgär
der i syfte att bekämpa terrorism (1).

(2)

Den 12 juli 2010 antog rådet beslut 2010/386/Gusp om
uppdatering av förteckningen över personer, grupper och
enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemen
sam ståndpunkt 2001/931/Gusp (2).

(3)

(4)

(5)

I enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt
2001/931/Gusp är det nödvändigt att genomföra en full
ständig översyn av förteckningen över personer, grupper
och enheter på vilka beslut 2010/386/Gusp är tillämpligt.
I detta beslut anges resultatet av den översyn som rådet
genomfört vad avser de personer, grupper och enheter på
vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt
2001/931/Gusp är tillämpliga.
Med förbehåll för det överklagande som inlämnats i mål
T-348/07 har rådet konstaterat att de personer, grupper
och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam
ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga har varit del
aktiga i terroristhandlingar i den mening som avses i
artikel 1.2 och 1.3 i gemensam ståndpunkt
2001/931/Gusp, att ett beslut avseende dem har fattats
av en behörig myndighet i den mening som avses i
artikel 1.4 i den gemensamma ståndpunkten samt att
de även i fortsättningen bör omfattas av de särskilda
restriktiva åtgärder som avses i den gemensamma stånd
punkten.

(1) EGT L 344, 28.12.2001, s. 93.
(2) EUT L 178, 13.7.2010, s. 28.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka
artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp
är tillämpliga återges i bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Beslut 2010/386/Gusp ska upphöra att gälla utom vad avser
den grupp som anges i punkt 25 i del 2 i bilagan till detta
beslut.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2011.
På rådets vägnar
C. ASHTON

Ordförande
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1, SOM
OMFATTAS AV ARTIKLARNA 2, 3 OCH 4 I GEMENSAM STÅNDPUNKT 2001/931/GUSP
1. Personer
1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), född
den 1.2.1966 i Alger (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
2. ABOUD, Maisi (alias schweiziske Abderrahmane), född den 17.10.1964 i Alger (Algeriet), medlem av al-Takfir wal-Hijra
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), född den
26.6.1967 i Qatif-Bab al-Shamal (Saudiarabien), saudisk medborgare
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare
6. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), född den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-lHijra
7. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-lHijra
8. ASLI, Rabah född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
9. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, född 1960 i Libanon,
libanesisk medborgare
10. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född den 8.3.1978 i Amsterdam
(Nederländerna), medlem i Hofstadgroep
11. DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), född den 1.2.1972 i Algeriet, medlem av al-Takfir wa-lHijra
12. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), född den 1.6.1970 i Algeriet, medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
13. EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias
Abu AL KA’E KA’E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED,
alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), född den
15.8.1982 i Midar (Marocko), pass (Marocko) nr N829139, medlem i Hofstadgroep
14. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), född den
10.7.1965 eller den 11.7.1965, i al-Dibabiyya (Saudiarabien), saudisk medborgare
15. FAHAS, Sofiane Yacine, född den 10.9.1971 i Alger (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
16. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i
Libanon, libanesisk medborgare
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14.4.1965 eller den 1.3.1964, i Pakistan, pass nr 488555
18. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), född den 26.12.1974 i Hussein-Dey (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
19. NOUARA, Farid, född den 25.11.1973 i Alger (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
20. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), född den 11.9.1968 i Alger (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
21. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), född den 23.6.1963 i Alger (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
22. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), född den 14.6.1974 i Alger (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
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23. SENOUCI, Sofiane, född den 15.4.1971 i Hussein-Dey (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-l-Hijra
24. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), född den 21.4.1964 i Blida (Algeriet), medlem av al-Takfir wa-lHijra
25. WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), född den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederländerna),
pass (Nederländerna) nr NE8146378, medlem i Hofstadgroep
2. Grupper och enheter
1. ”Abu Nidals grupp” (”Abu Nidal Organisation”) – ”ANO”, (även känd som ”Fatah Revolutionary Council”, alias
”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September” alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”)
2. ”Al-Aqsa-martyrernas brigader” (”Al-Aqsa Martyrs’ Brigade”)
3. ”Al-Aqsa e.V.”
4. ”Al-Takfir wa-l-Hijra”
5. ”Aum Shinrikyo” (även känt som ”AUM”, även känd som ”Aum Supreme Truth”, alias ”Aleph”)
6. ”Babbar Khalsa”
7. ”Filippinernas kommunistparti”, inbegripet ”Nya folkarmén” (”New People’s Army”) – ”NPA”, Filippinerna
8. al-Jamaat al-Islamiyya (”Gama’a al-Islamiyya”, alias Al-Gama’a al-Islamiyya) – ”Islamiska gruppen” (”Islamic Group”
– ”IG”)
9. ”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”)
10. ”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”)
11. ”Hizb al-mujahidin” – ”HM”
12. ”Hofstadgroep”
13. ”Holy Land Foundation for Relief and Development”
14. ”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”
15. ”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”
16. ”Kurdistan arbetarparti” – ”PKK” (även känt som ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”)
17. ”Tamilska befrielsetigrarna” (”Liberation Tigers of Tamil Eelam”) – ”LTTE”
18. ”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”)
19. ”Palestinska islamiska Jihad” (”Palestinian Islamic Jihad”) – ”PIJ”
20. ”Folkfronten för Palestinas befrielse” (”Popular Front for the Liberation of Palestine”) – ”PFLP”
21. ”Folkfronten för Palestinas Befrielse – Generalkommandot” (”Popular Front for the Liberation of Palestine –
General Command”) ”PFLP – GC”
22. ”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära beväpnade styrkor”)
23. ”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (även känt som ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias
”Dev Sol” (”Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”))
24. ”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”)
25. ”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK”, (alias ”Kurdistans frihetsfalkar”, alias ”Kurdistans frihetshökar”)
26. ”Autodefensas Unidas de Colombia” – ”AUC” (”Förenade självförsvarsstyrkorna i Colombia”)
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RÅDETS BESLUT 2011/71/GUSP
av den 31 januari 2011
om ändring av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 29, och

”2.
Om rådet beslutar att en person eller enhet ska vara
föremål för åtgärder enligt artiklarna 4.1 b och 5.1 b ska det
ändra bilaga II i enlighet med detta.”

Artikel 2

av följande skäl:
(1)

Den 29 oktober 2010 antog rådet beslut 2010/656/Gusp
om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskus
ten (1).

(2)

Med anledning av den allvarliga situationen i Elfenbens
kusten är det lämpligt att uppta fler personer och enheter
i den förteckning över personer och enheter som är
föremål för restriktiva åtgärder som återfinns i bilaga II
till beslut 2010/656/Gusp.

De personer och enheter som anges i bilagan till detta beslut
ska läggas till i förteckningen i bilaga II till beslut
2010/656/Gusp.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

(1) EUT L 285, 30.10.2010, s. 28.

På rådets vägnar
C. ASHTON

Ordförande
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BILAGA
PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 2
Namn (och eventuellt alias)

Henry

Personuppgifter

Dacoury-

Skäl för upptagande i förteckningen

1.

Philippe
Tabley

2.

Denis N'Gbé

Född den 6 september 1956 i Da
nane;
Passnummer: PS-AE/094GD07 (gil
tigt t.o.m. den 26 juli 2012)

Nationell direktör för BCEAO i Elfenbenskus
ten. Person som vägrar att underkasta sig den
demokratiskt valde presidentens överhöghet;
bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos
olagliga förvaltning.

3.

Ibrahim Ezzedine

Född den 5 februari 1968 i Bariche
(Libanon);
Passnummer: 08AB14590 (giltigt
t.o.m. den 4 oktober 2014)

Företagare. Bidrar till finansieringen av Lau
rent Gbagbos olagliga förvaltning.

4.

Roland Dagher

Född den 8 maj 1952 i Bamako
(Mali);
Passnummer: PD-AE/075FN01 (gil
tigt t.om. den 16 januari 2011),
08AA15167 (giltigt t.o.m. den
1 december 2013)

Företagare och ledamot i det ekonomiska och
sociala rådet. Bidrar till den olagliga ekono
miska hjälpen till Laurent Gbagbo.

5.

Oussou Kouassi

Född den 1 januari 1956 i Oumé;
Passnummer: PD-AE/016EU09 (gil
tigt t.om. den 31 augusti 2009),
08AA80739 (giltigt t.o.m. den
12 juli 2014)

Generaldirektör för ekonomi. Person som
vägrar att underkasta sig den demokratiskt
valde presidentens överhöghet; bidrar till fi
nansieringen av Laurent Gbagbos olagliga för
valtning.

6.

Ossey Eugène Amonkou

Född den 13 juli 1960 i Akoupé;
Passnummer: 04LE10026 (giltigt
t.o.m. den 19 juin 2011)

Generaldirektör för den nationella investe
ringsbanken (BNI). Person som vägrar att un
derkasta sig den demokratiskt valde presiden
tens överhöghet; bidrar till finansieringen av
Laurent Gbagbos olagliga förvaltning.

Chef för BCEAO. Person som vägrar att un
derkasta sig den demokratiskt valde presiden
tens överhöghet; bidrar till finansieringen av
Laurent Gbagbos olagliga förvaltning.

B. Enheter
Namn (och eventuellt alias)

Uppgifter om enheten

Skäl för upptagande i förteckningen

1.

Caisse d’Epargne de Côte
d’Ivoire

Huvudkontor:
Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,
11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP
6889 Abidjan 01 RCI Tfn: +225
20254300
Fax: +225 20255311
SWIFT: CNCGCIAB – e-post: info@
caissepargne.ci

Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos
olagliga förvaltning.

2.

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

22 Avenue Joseph Anoma – 01
BP 2325 Abidjan 01 Elfenbenskus
ten
Tfn: +225 20253939 – Fax: +225
20225818

Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos
olagliga förvaltning.
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RÅDETS BESLUT 2011/72/GUSP
av den 31 januari 2011
om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

b) uteslutande är avsedda för betalning av rimliga arvoden och
ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av
juridiska tjänster,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 29, och
c) uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller service
avgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta
penningmedel eller frysta ekonomiska resurser, eller

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Den 31 januari 2011 bekräftade rådet sin fulla solidaritet
med, och sitt stöd till, Tunisien och dess folk i ansträng
ningarna för att etablera en stabil demokrati, rättsstats
principen, demokratisk pluralism och fullständig respekt
för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
Rådet beslutade vidare att anta restriktiva åtgärder mot
personer som är ansvariga för förskingring av tunisiska
statliga tillgångar och som således berövar det tunisiska
folket vinsterna av den hållbara utvecklingen av deras
ekonomi och samhälle, och undergräver demokratins ut
veckling i landet.
Ytterligare insatser från unionen krävs för att genomföra
vissa åtgärder.

d) är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under för
utsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor
före beviljandet av tillståndet meddelar den behöriga myn
digheten i de andra medlemsstaterna och kommissionen de
grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör be
viljas.

Den enskilda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlems
staterna och kommissionen om alla former av tillstånd som den
beviljar enligt denna punkt.

4.
Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndig
heterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller
ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs,
förvaras eller kontrolleras av personer som är ansvariga för
förskingring av tunisiska statliga tillgångar, och fysiska eller juri
diska personer eller enheter som är associerade med dem och
som förtecknas i bilagan ska frysas.
2.
Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller
indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för fysiska
eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilagan.
3.
Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får tillåta att
vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs
tillgängliga på villkor som den anser vara ändamålsenliga efter
att ha fastställt att de aktuella tillgångarna eller ekonomiska
resurserna
a) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för perso
ner som förtecknas i bilagan och för deras anhöriga, inbe
gripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor,
mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och av
gifter för samhällstjänster,

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för
ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom rö
rande kvarstad som meddelades före den dag då den fysiska
eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i
artikel 1.1 upptogs i bilagan, eller för en rättslig eller admi
nistrativ dom eller skiljedom som meddelades före den da
gen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer uteslu
tande att användas för att driva in fordringar som har säkrats
genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en
sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar
och förordningar som styr rättigheterna för personer med
sådana fordringar.

c) Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de
fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som för
tecknas i bilagan.

d) Erkännandet av kvarstaden eller domen står inte i strid med
den berörda medlemsstatens allmänna politik.
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En medlemsstat ska informera övriga medlemsstater och kom
missionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.
Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton
med

a) ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller
förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag
från och med vilken dessa konton omfattas av detta beslut,

L 28/63

Artikel 3
1.
Bilagan ska innehålla skälen till att personerna och enhe
terna har tagits upp i förteckningen.
2.
Bilagan ska även innehålla den information som behövs
för att identifiera de berörda personerna eller enheterna, för
utsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller per
soner kan sådan information bestå av namn och alias, födelse
datum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer,
kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det
gäller enheter kan informationen bestå av namn, plats och da
tum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.
Artikel 4

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter
och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

Artikel 2
1.
Rådet ska, genom beslut på förslag av medlemsstaterna
eller unionens höga representant för utrikes frågor och säker
hetspolitik, upprätta förteckningen i bilagan och anta ändringar
av denna.

2.
Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för infö
randet i förteckningen, till berörd person eller enhet antingen
direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande
offentliggörs, så att denna person eller enhet ges tillfälle att inge
kommentarer.

3.
Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis
framförs ska rådet se över sitt beslut och informera berörd
person eller enhet i enlighet därmed.

För att maximera verkan av ovannämnda åtgärder ska unionen
uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av samma
typ som åtgärderna i detta beslut.
Artikel 5
Detta beslut ska tillämpas under en tolvmånadersperiod. Det ska
ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras,
om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.
Artikel 6
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2011.
På rådets vägnar
C. ASHTON

Ordförande
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1
Namn

Information för identifiering

Skäl

1.

Zine el-Abidine Ben Hamda
Ben Ali

född den 3 september 1936, pass
nr D005686, giltigt till den
24 december 2011, och nr
D012100,
giltigt
till
den
15 januari 2014

Person som är föremål för förundersökning
från de tunisiska myndigheternas sida avse
ende förskingring av fast och lös egendom,
öppnande av bankkonton och innehav av till
gångar i flera länder som ett led i penning
tvättverksamhet.

2.

Leïla Bent Mohammed Tra
belsi, (gift med) Ben Ali

född den 24 oktober 1956, pass nr
D005687,
giltigt
till
den
24 december 2011, och nr
D012101,
giltigt
till
den
15 januari 2014

Person som är föremål för förundersökning
från de tunisiska myndigheterna sida avseende
förskingring av fast och lös egendom, öpp
nande av bankkonton och innehav av till
gångar i flera länder som ett led i penning
tvättverksamhet.

PRENUMERATIONSPRISER 2011 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 100 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på dvd

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

770 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på dvd

22 officiella EU-språk

400 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, dvd, 1 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

300 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år
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Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
dvd med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
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