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TOELICHTING 

(1) Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 voorziet in de 
bevriezing van de tegoeden van president Loekasjenko en bepaalde functionarissen 
van Belarus. 

(2) Bij Verordening (EU) nr. 588/2011 van 20 juni 2011 heeft de Raad onder meer drie 
entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen waarop de bevriezing van tegoeden 
van toepassing is. 

(3) Bij Besluit 2011/[…]/GBVB van de Raad van […] september 2011 heeft de Raad 
besloten een uitzondering te maken op de bevriezing van de tegoeden, om te 
voorkomen dat Europese bedrijven worden verhinderd om middelen terug te 
vorderen die de entiteiten op de lijst verschuldigd zijn in het kader van contracten die 
waren gesloten voordat deze entiteiten op de lijst werden geplaatst. 

(4) Deze maatregel valt 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 de 
maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast. 

(5) De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en de Europese Commissie stellen voor Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad 
dienovereenkomstig te wijzigen. 
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2011/0250 (NLE) 

Gezamenlijk voorstel voor een 

VERORDENING VAN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad betreffende beperkende 
maatregelen ten aanzien van Belarus 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

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

Gezien Besluit 2011/…/GBVB van de Raad van […] september 20111 tot wijziging van 
Besluit 2010/639/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus, 

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 20062 voorziet in de 
bevriezing van de tegoeden van president Loekasjenko en bepaalde functionarissen 
van Belarus. 

(2) Bij Verordening (EU) nr. 588/2011 van 20 juni 20113 heeft de Raad een aantal 
vermeldingen toegevoegd aan de lijst van personen waarop de bevriezing van 
tegoeden van toepassing is. Het ging daarbij onder meer om entiteiten. 

(3) Bij Besluit 2011/[…]/GBVB van de Raad van […] september 2011 heeft de Raad 
besloten een uitzondering te maken op de bevriezing van de tegoeden om te 
voorkomen dat Europese bedrijven worden verhinderd om middelen terug te vorderen 
die de entiteiten op de lijst verschuldigd zijn in het kader van contracten die waren 
gesloten voordat deze entiteiten op de lijst werden geplaatst. 

(4) Deze maatregel valt 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 de 
maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast. 

(5) Verordening (EG) nr. 765/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

                                                 
1 PB L […] van […].9.2011, blz. […]. 
2 PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1. 
3 PB L 161 van 21.6.2011, blz. 1. 
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd: 

Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

“Artikel 4 bis 

In afwijking van artikel 2, lid 1, en mits een betaling verschuldigd is door natuurlijke 
personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen van bijlage I of bijlage I bis op grond van een 
contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan 
vóór de datum waarop zij zijn aangewezen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
zoals genoemd op de in bijlage II vermelde websites, op door hen passend geachte 
voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of 
economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

i) de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of 
indirect wordt verricht aan en niet ten goede komt aan een persoon, entiteit of 
lichaam van bijlage I of I bis; en 

ii) de betrokken lidstaat heeft de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee 
weken voordat de toestemming wordt verleend in kennis gesteld van deze 
vaststelling door de bevoegde autoriteit en van het voornemen toestemming te 
verlenen.” 

Artikel 2 

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

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

Gedaan te  

 Voor de Raad 
 De voorzitter 


