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TOELICHTING 

1. De Raad heeft Besluit 2011/…/GBVB tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB van de 
Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee, vastgelegd. Het Besluit 
wijzigt de werkingssfeer van het embargo op de uitvoer van militaire uitrusting en van 
uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking.  

2. Om bepaalde aspecten van de wijziging aan de werkingssfeer van het embargo uit te 
voeren, zijn maatregelen op EU-niveau vereist. 

3. Verordening (EG) nr. 1284/2009 dient derhalve te worden gewijzigd. 
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2011/0319 (NLE) 

Gezamenlijk voorstel voor een 

VERORDENING VAN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad tot vaststelling van 
bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, 
lid 1, 

Gezien Besluit 2011/…/GBVB van de Raad tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB van de 
Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee1, 

Gezien het gezamenlijke voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1284/20092 van de Raad van 22 december 2009 zijn 
beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee vastgesteld, 
overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB3 (later vervangen 
door Besluit 2010/638/GBVB4 van de Raad) in reactie op het gewelddadige optreden 
van de veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 
2009. 

(2) Op […] 2011 heeft de Raad Besluit 2011/…../GBVB tot wijziging van Besluit 
2010/638/GBVB van de Raad vastgesteld, waarin de werkingssfeer van het embargo 
op de uitvoer van militaire uitrusting en van uitrusting die kan worden gebruikt voor 
binnenlandse onderdrukking, wordt gewijzigd. 

(3) Bepaalde aspecten van deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op 
het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te 
garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden 
toegepast. 

(4) Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad dient dienovereenkomstig te worden 
gewijzigd, 

                                                 
1 PB L […] van […] 2011, blz. […]. 
2 PB L 346 van 23.12.2009, blz. 26. 
3 PB L 281 van 28.10.2009, blz. 7. 
4 PB L 280 van 26.10.2010, blz. 10. 
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1284/2009 wordt vervangen door: 

“1. In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de op de in bijlage III vermelde 
websites genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten in naar behoren 
gemotiveerde gevallen toestemming verlenen voor:  

(a) de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van uitrusting die voor 
binnenlandse repressie kan worden gebruikt, mits die uitsluitend bedoeld is 
voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma’s voor 
institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie, of 
voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de VN;  

(b) de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van uitrusting die voor 
binnenlandse repressie kan worden gebruikt, mits die uitsluitend bedoeld is om 
de politie en gendarmerie van Guinee in staat te stellen slechts passend en 
proportioneel geweld te gebruiken voor de handhaving van de openbare orde;  

(c) het verstrekken van financiering, financiële bijstand, technische bijstand, 
tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met uitrusting of 
programma’s en operaties als bedoeld onder a) en b);  

(d) het verstrekken van financiering, financiële bijstand, technische bijstand, 
tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met niet-dodelijke militaire 
uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, 
of voor programma’s voor institutionele opbouw van de VN en de Europese 
Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de VN; 

(e) het verstrekken van financiering, financiële bijstand, technische bijstand, 
tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met niet-dodelijke militaire 
uitrusting die uitsluitend is bedoeld om de politie en gendarmerie van Guinee 
in staat te stellen slechts passend en proportioneel geweld te gebruiken voor de 
handhaving van de openbare orde; 

(f) het verstrekken van financiering, financiële bijstand, technische bijstand, 
tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met andere voertuigen dan 
gevechtsvoertuigen, die zijn vervaardigd van of uitgerust met materiaal dat 
bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de 
bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in de 
Republiek Guinee." 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 



NL 5   NL 

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

Gedaan te Brussel, […] 

 Voor de Raad 
 De Voorzitter 
 […] 


