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►B ►M46 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr 765/2006 

af 18. maj 2006 

com restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den 
russiske aggression mod Ukraine ◄ 

(EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1) 
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▼M46 
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr 765/2006 

af 18. maj 2006 

com restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i 
Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod 

Ukraine 

▼B 
Artikel 1 

I denne forordning forstås ved: 

1) »pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, 
herunder, men ikke begrænset til: 

a) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, anvis
ninger og andre betalingsinstrumenter 

b) indeståender i finansieringsinstitutioner eller andre enheder, saldi 
på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser 

c) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, 
herunder også aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, 
obligationer, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkon
trakter 

d) renter, udbytte eller andre indtægter eller værditilvækst 
hidrørende fra aktiver 

e) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier 
eller andre finansielle forpligtelser 

f) remburser, konnossementer, løsørepantebreve 

g) dokumenter, der godtgør en interesse i midler eller økonomiske 
ressourcer 

2) »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flyt
ning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af 
pengemidler, som ville resultere i enhver ændring af omfang, beløb, 
anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre 
ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende 
midler, herunder porteføljeforvaltning 

3) »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og 
immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er penge
midler, men som kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller 
tjenesteydelser 

4) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at 
økonomiske ressourcer på nogen måde anvendes til at opnå penge
midler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved 
salg, leje eller pantsætning 

▼M7 
5) »Fællesskabets område« de af medlemsstaternes områder, herunder 

deres luftrum, hvor traktaten finder anvendelse, på de betingelser, 
der er fastsat i traktaten 

▼B
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6) »teknisk bistand« enhver form for teknisk støtte i forbindelse med 
reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligehol
delse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan 
ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af drifts
kendskab og kompetencer eller konsulentservice, herunder mundtlig 
bistand 

▼M40 
▼C5 

7) »belarusisk luftfartsselskab«: et lufttransportselskab med en gyldig 
licens eller tilsvarende attest, der er udstedt af de kompetente 
myndigheder i Belarus 

▼M46 
8) »produkter og teknologi med dobbelt anvendelse«: de produkter, 

der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2021/821 ( 1 ) 

▼M40 
▼C5 

9) »investeringstjenester«: følgende tjenesteydelser og aktiviteter: 

i) modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere 
finansielle instrumenter 

ii) udførelse af ordrer på kunders vegne 

iii) handel for egen regning 

iv) porteføljepleje 

v) investeringsrådgivning 

vi) afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller place
ring af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forplig
telse 

vii) placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse 

viii) enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et 
reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfaci
litet 

▼M47 
▼C6 

10) »omsættelige værdipapirer«: følgende kategorier af værdipapirer, 
herunder i form af kryptoaktiver, som kan omsættes på kapitalmar
kedet, med undtagelse af betalingsinstrumenter: 

i) aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med 
aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt 
depotbeviser vedrørende aktier 

ii) obligationer eller andre gældsinstrumenter, herunder depot
beviser vedrørende sådanne værdipapirer 

iii) alle andre værdipapirer, der giver ret til at erhverve eller sælge 
sådanne omsættelige værdipapirer, eller som afregnes kontant 
med et beløb, hvis størrelse fastsættes med værdipapirer 

▼M40 
▼C5 

11) »pengemarkedsinstrumenter«: de kategorier af instrumenter, der 
normalt omsættes på pengemarkedet, som f.eks. skatkammerbevi
ser, indlånsbeviser og commercial papers (virksomhedscertifikater), 
dog ikke betalingsinstrumenter 

▼M7 

( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 
om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk 
bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anven
delse (EUT L 206 af 11.6.2021, s. 1).
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12) »kreditinstitut«: en virksomhed, hvis aktivitet består i fra offentlig
heden at tage imod indskud eller andre midler, der skal tilbagebe
tales, samt i at yde lån for egen regning 

▼M44 
13) »mæglerservice«: 

i) forhandling om eller tilrettelæggelse af transaktioner med 
henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller 
af finansielle og tekniske tjenesteydelser, herunder fra et tredje
land til et andet tredjeland, eller 

ii) salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle og 
tekniske tjenesteydelser, herunder hvis de befinder sig i tredje
lande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland 

14) »offentligt selskab«: en virksomhed, som ikke er et kreditinstitut, 
og som er etableret i Belarus med over 50 % offentligt ejerskab 
eller under offentlig kontrol pr. 1. juni 2021 

15) »fordring«: enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er gjort 
gældende før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden i 
henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, 
herunder navnlig: 

i) en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, 
som følger af eller har tilknytning til en kontrakt eller trans
aktion 

ii) en fordring, som tager sigte på forlængelse eller betaling af en 
kaution, finansiel garanti eller godtgørelse, uanset dens form 

iii) et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller trans
aktion 

iv) en modfordring 

v) en fordring, som tager sigte på, herunder ved eksigibilitet, at 
opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgifts
kendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er 
afsagt eller truffet 

16) »kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form, og 
uanset hvilken ret der finder anvendelse på den, bestående af en 
eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået 
mellem de samme eller mellem forskellige parter; begrebet »kon
trakt« omfatter med henblik herpå alle garantier og modgarantier, 
navnlig finansielle garantier og modgarantier, og alle kreditter, også 
selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestem
melse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan 
transaktion 

▼M46 
17) »finansieringsmidler eller finansiel bistand«: enhver foranstaltning, 

uanset de konkret valgte midler, hvorved den pågældende person, 
enhed eller organ betinget eller ubetinget udbetaler eller forpligter 
sig til at udbetale egne midler eller økonomiske ressourcer, 
herunder, men ikke begrænset til, tilskud, lån, garantier, kautioner, 
obligationer, remburser, leverandørkreditter, køberkreditter, import- 
eller eksportforskud og alle former for forsikring og genforsikring, 
herunder eksportkreditforsikring; betaling samt vilkår og betingelser 
for betaling af den aftalte pris for en vare eller en tjenesteydelse, 
der foretages i overensstemmelse med normal forretningspraksis, 
udgør ikke finansieringsmidler eller finansiel bistand 

▼C5
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18) »partnerland«: et land, der anvender et sæt eksportkontrolforanstalt
ninger, der i alt væsentligt svarer til dem, der er fastsat i denne 
forordning, og som er opført i bilag Vb 

19) »forbrugerkommunikationsudstyr«: udstyr, der anvendes af privat
personer, f.eks. personlige computere og periferiudstyr (herunder 
harddiske og printere), mobiltelefoner, intelligente fjernsyn, hukom
melsesenheder (USB-drev) og forbrugersoftware til dette udstyr 

▼M47 
20) »værdipapircentral«: en juridisk person som defineret i artikel 2, 

stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 909/2014 ( 1 ) 

21) »indskud«: et indestående beløb, der hidrører fra indlån eller fra 
mellemtransaktioner foretaget som led i almindelige bankforretnin
ger, og som skal tilbagebetales af et kreditinstitut på bestemte vilkår 
fastsat ved lov og ved aftale, herunder et tidsindskud og et opspa
ringsindskud, men med undtagelse af indestående beløb, hvis: 

i) dets eksistens kun kan dokumenteres med et finansielt instru
ment som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 2 ), medmindre det er et 
opsparingsprodukt, som er dokumenteret med et indskudsbevis 
udfærdiget til en navngiven person, og som findes i en 
medlemsstat den 2. juli 2014 

ii) dets hovedstol ikke kan tilbagebetales til pari 

iii) dets hovedstol kun kan tilbagebetales til pari i henhold til en 
særlig garanti fra eller aftale med kreditinstituttet eller en tred
jepart 

22) »statsborgerskabsordninger for investorer« (eller »gyldne pas«): de 
procedurer, der er indført af en medlemsstat, og som gør det muligt 
for tredjelandsstatsborgere at erhverve statsborgerskab i landet til 
gengæld for forudbestemte betalinger og investeringer 

23) »ordninger for tildeling af opholdsret til investorer« (eller »gyldne 
visa«): de procedurer, der er indført af en medlemsstat, og som gør 
det muligt for tredjelandsstatsborgere at få opholdstilladelse i en 
medlemsstat til gengæld for forudbestemte betalinger og investe
ringer 

▼M46 

( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 
om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om 
værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU 
samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1). 

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om 
markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF 
og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
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24) »markedsplads« som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 24), i direktiv 
2014/65/EU: et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet 
eller en organiseret handelsfacilitet 

▼M48 
25) »vejtransportvirksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, 

enhver enhed eller ethvert organ, der beskæftiger sig med gods
transport i erhvervsmæssigt øjemed ved anvendelse af motorkøre
tøjer eller kombinationer af vejkøretøjer 

▼M7 

Artikel 1a 

1. Det er forbudt: 

a) at sælge, levere, overføre eller udføre udstyr, der kan anvendes til 
intern undertrykkelse, jf. listen i bilag III, uanset om det har oprin
delse i eller uden for Unionen, direkte eller indirekte til personer, 
enheder eller organer i Belarus eller til enhver anden person eller 
enhed eller til brug i Belarus 

b) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til 
følge at omgå de i litra a) omhandlede forbud. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder 
skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt eksporteres til Belarus 
af De Forenede Nationers (FN’s) personale, Unionens eller dens 
medlemsstaters personale, repræsentanter for medierne, humanitært 
hjælpepersonale, udviklingsbistandspersonale og tilknyttet personale 
udelukkende til deres personlige brug. 

3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. 
listen i bilag II, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, 
der kan anvendes til intern undertrykkelse, på sådanne betingelser, som 
de skønner hensigtsmæssige, hvis de konstaterer, at det pågældende 
udstyr udelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelses
formål. 

▼M40 __________ 

▼M7 

Artikel 1b 

1. Det er forbudt: 

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer 
og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles 
liste over militært udstyr ( 1 ) (»den fælles liste over militært udstyr«), 
og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anven
delse af varer på denne liste til personer, enheder eller organer i 
Belarus eller til brug i Belarus 

b) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i 
tilknytning til udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse, jf. 
listen i bilag III, til personer, enheder eller organer i Belarus eller 
til brug i Belarus 

▼M47 

( 1 ) EUT C 86 af 18.3.2011, s. 1.
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c) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel 
bistand i forbindelse med de varer og den teknologi, der er opført 
på den fælles liste over militært udstyr eller listen i bilag III, 
herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til 
salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer eller til 
ydelse af dertil knyttet teknisk bistand til personer, enheder eller 
organer i Belarus eller til brug i Belarus 

d) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til 
følge at omgå de i litra a), b) og c) omhandlede forbud. 

2. Forbuddene i stk. 1 finder dog ikke anvendelse på: 

a) militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, eller udstyr, der 
kunne anvendes til intern undertrykkelse, når udstyret udelukkende 
er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for De FN's 
og Unionens institutionsopbygningsprogrammer eller Unionens og 
FN's krisestyringsoperationer eller 

b) ikke-kampmæssige køretøjer, der er udstyret med materialer til balli
stisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug 
for Unionens og dens medlemsstaters personale i Belarus, 

når ydelsen deraf forinden er blevet godkendt af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat, der er angivet på webstederne i bilag II. 

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder 
skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt eksporteres til Belarus 
af FN's personale, Unionens eller dens medlemsstaters personale, repræ
sentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, udviklingsbistands
personale og tilknyttet personale udelukkende til deres personlige brug. 

▼M40 __________ 

Artikel 1c 

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller 
eksportere det udstyr og den teknologi eller software, som er anført i 
bilag IV, uanset om det har oprindelse i Unionen, til fysiske eller juri
diske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus, 
medmindre den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, 
jf. webstederne som er opført på listen i bilag II, har givet forudgående 
tilladelse hertil. 

2. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i 
som er opført på listen i bilag II, giver ikke tilladelse i henhold til stk. 1, 
hvis de har rimelig grund til at antage, at det pågældende udstyr eller 
den pågældende teknologi eller software vil blive anvendt til undertryk
kelse begået af den belarusiske regering, offentlige organer, selskaber 
eller agenturer eller fysiske eller juridiske personer eller enheder, der 
handler på deres vegne eller efter deres instruks. 

▼M7
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3. Bilag IV omfatter udstyr, teknologi eller software, som primært er 
beregnet til at blive anvendt til overvågning eller aflytning af internet- 
eller telefonkommunikation. 

4. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater 
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne 
artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen. 

Artikel 1d 

1. Medmindre den kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat, jf. webstederne der er opført på listen i bilag II, har 
givet forudgående tilladelse i henhold til artikel 1c, stk. 2, er det 
forbudt: 

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed 
i forbindelse med det udstyr eller den teknologi eller software, som 
er anført i bilag IV, eller i forbindelse med installation, levering, 
fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af udstyr og teknologi, 
der er anført i bilag IV eller levering, installation, drift eller ajour
føring af software i bilag IV til fysiske eller juridiske personer eller 
enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus 

b) direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i 
tilknytning til det udstyr, den teknologi og software, der er anført i 
bilag IV, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i 
Belarus eller til brug i Belarus 

c) direkte eller indirekte at yde tjenester i form af overvågning eller 
aflytning af telekommunikation eller internetkommunikation til gavn 
for den belarusiske regering eller offentlige organer, selskaber eller 
agenturer eller fysiske eller juridiske personer eller enheder, der 
optræder på deres vegne eller efter deres instruks. 

2. Med henblik på stk. 1, litra c), forstås ved »tjenester i form af 
overvågning eller aflytning af telekommunikation eller internetkommu
nikation« sådanne tjenester, som navnlig ved hjælp af det udstyr og den 
teknologi eller software, der er anført i bilag IV, giver adgang til og 
viser en persons indgående og udgående telekommunikation og samta
lerelaterede data med henblik på uddragelse, afkodning, optagelse, 
behandling, analyse eller lagring eller enhver anden aktivitet i tilknyt
ning hertil. 

▼M46 

Artikel 1e 

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller 
eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, uanset om 
de har oprindelse i Unionen eller ej, til enheder eller organer i Belarus 
eller til brug i Belarus, jf. dog artikel 1a, 1c og 1s. 

▼M40
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2. Det er forbudt: 

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller 
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien 
omhandlet i stk. 1 eller i forbindelse med levering, fremstilling, 
vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi 
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus 
eller til brug i Belarus 

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel 
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i 
stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af 
disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet 
teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske 
eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i 
Belarus. 

3. Uden at kravene vedrørende tilladelse i henhold til forordning 
(EU) 2021/821 derved tilsidesættes, finder forbuddene i stk. 1 og 2 
ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter 
og teknologi med dobbelt anvendelse eller på den dertil knyttede leve
ring af teknisk og finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en 
ikkemilitær slutbruger, der er bestemt til: 

a) humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbød
ning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og bety
delig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller på 
miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer 

b) medicinske eller farmaceutiske formål 

c) midlertidig brug i nyhedsmedier 

d) softwareopdateringer 

e) brug som forbrugerkommunikationsudstyr 

f) sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske eller 
juridiske personer, enheder eller organer i Belarus med undtagelse af 
landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrol
leres af denne regering, eller 

g) personlig brug for fysiske personer, der rejser til Belarus, og 
begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til 
udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og 
som ikke er bestemt til salg. 

Med undtagelse af litra f) og g) skal eksportøren i sin toldangivelse 
erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante 
undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er hjemmehørende 
eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den rele
vante undtagelse senest 30 dage efter denne første eksport. 

4. Uanset stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i 
henhold til forordning (EU) 2021/821, kan den kompetente myndighed 
give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og 
teknologi med dobbelt anvendelse eller levering af dertil knyttet teknisk 
eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær 
slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier 
eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er: 

▼M46
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a) beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes rege
ringer og Belarus' regering på rent civile områder 

b) beregnet til mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer 

c) beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og 
sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt 
nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling 

d) beregnet til søfartssikkerhed 

e) beregnet til civile telekommunikationsnet, herunder levering af inter
nettjenester 

f) udelukkende beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende 
eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et 
organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller 
et partnerlands lovgivning 

g) beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diploma
tiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missio
ner. 

5. Uanset stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i 
henhold til forordning (EU) 2021/821, kan den kompetente myndighed 
give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og 
teknologi med dobbelt anvendelse eller levering af dertil knyttet teknisk 
eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær 
slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier 
eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand skal leveres i 
henhold til kontrakter, der er indgået inden den 3. marts 2022, eller 
tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne 
kontrakter, forudsat at der er anmodet om en sådan tilladelse inden 
den 1. maj 2022. 

6. Tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af den 
relevante kompetente myndighed i overensstemmelse med de regler og 
procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder 
tilsvarende anvendelse. En sådan tilladelse er gyldig i hele Unionen. 

7. Når den kompetente myndighed træffer afgørelse om en anmod
ning om tilladelse i henhold til stk. 4 og 5, må den ikke give en 
tilladelse, hvis den har rimelig grund til at tro, at: 

i) slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller en 
fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført i 
bilag V, eller hvis produkterne kan have en militær slutanvendelse, 
eller 

ii) salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som 
omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller 
finansiel bistand til luftfart- eller rumindustrien. 

▼M46
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8. Den kompetente myndighed kan annullere, suspendere, ændre eller 
tilbagekalde en tilladelse, som den har givet i henhold til stk. 4 og 5, 
hvis den skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller 
tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne 
forordning. 

Artikel 1f 

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller 
eksportere produkter og teknologi, der kan bidrage til Belarus' militære 
og teknologiske forbedringer eller til udvikling af dets forsvars- og 
sikkerhedssektor, jf. bilag Va, uanset om de har oprindelse i Unionen 
eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i 
Belarus eller til brug i Belarus, jf. dog artikel 1a, 1c og 1s. 

2. Det er forbudt: 

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller 
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien 
omhandlet i stk. 1 eller i forbindelse med levering, fremstilling, 
vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi 
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus 
eller til brug i Belarus 

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel 
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i 
stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af 
disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet 
teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske 
eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i 
Belarus. 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, 
overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 
1 eller på den dertil knyttede levering af teknisk og finansiel bistand til 
ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der er bestemt 
til: 

a) humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbød
ning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og bety
delig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller på 
miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer 

b) medicinske eller farmaceutiske formål 

c) midlertidig brug i nyhedsmedier 

d) softwareopdateringer 

e) brug som forbrugerkommunikationsudstyr 

f) sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske eller 
juridiske personer, enheder eller organer i Belarus med undtagelse af 
landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrol
leres af denne regering, eller 

▼M46
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g) personlig brug for fysiske personer, der rejser til Belarus, og 
begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til 
udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og 
som ikke er bestemt til salg. 

Med undtagelse af litra f) og g) skal eksportøren i sin toldangivelse 
erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante 
undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er hjemmehørende 
eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den rele
vante undtagelse senest 30 dage efter denne første eksport. 

4. Uanset stk. 1 og 2 kan den kompetente myndighed give tilladelse 
til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som 
omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel 
bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter 
at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil 
knyttede tekniske eller finansielle bistand er: 

a) beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes rege
ringer og Belarus' regering på rent civile områder 

b) beregnet til mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer 

c) beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og 
sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt 
nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling 

d) beregnet til søfartssikkerhed 

e) beregnet til civile telekommunikationsnet, herunder levering af inter
nettjenester 

f) udelukkende beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende 
eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et 
organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller 
et partnerlands lovgivning eller 

g) beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diploma
tiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missio
ner. 

5. Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndighed 
give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og 
teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk 
eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær 
slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier 
eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand skal leveres i 
henhold til kontrakter, der er indgået inden den 3. marts 2022, eller 
tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne 
kontrakter, forudsat at der er anmodet om en sådan tilladelse inden 
den 1. maj 2022. 

▼M46
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6. Tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af den 
relevante kompetente myndighed i overensstemmelse med de regler og 
procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder 
tilsvarende anvendelse. Sådanne tilladelser er gyldig i hele Unionen. 

7. Når den kompetente myndighed træffer afgørelse om en anmod
ning om tilladelse i henhold til stk. 4 og 5, må den ikke give en 
tilladelse, hvis den har rimelig grund til at tro, at: 

i) slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller en 
fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført i 
bilag V, eller hvis produkterne kan have en militær slutanvendelse, 
eller 

ii) salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som 
omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller 
finansiel bistand til luftfart- eller rumindustrien. 

8. Den kompetente myndighed kan annullere, suspendere, ændre eller 
tilbagekalde en tilladelse, som den har givet i henhold til stk. 4 og 5, 
hvis den skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller 
tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne 
forordning. 

Artikel 1fa 

1. For så vidt angår de enheder, der er opført i bilag V, og uanset 
artikel 1e, stk. 1 og 2, og artikel 1f, stk. 1 og 2, og uden at det berører 
tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, må den 
kompetente myndighed først give tilladelse til salg, levering, overførsel 
eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og 
produkter og teknologi, der er opført i bilag Va, eller levering af 
dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, når den har fastslået, at 
sådanne produkter og teknologier eller dertil knyttet teknisk eller 
finansiel bistand: 

a) er nødvendige for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, 
der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers 
sundhed og sikkerhed eller miljøet, eller 

b) skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 3. marts 
2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen 
af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om en sådan 
tilladelse inden den 1. maj 2022. 

2. Tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af 
medlemsstatens kompetente myndigheder i overensstemmelse med de 
regler og procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og 
som finder tilsvarende anvendelse. En sådan tilladelse er gyldig i hele 
Unionen. 

▼M46
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3. De kompetente myndigheder kan annullere, suspendere, ændre 
eller tilbagekalde en tilladelse, som de har givet i henhold til stk. 1, 
hvis de skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller 
tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne 
forordning. 

▼C7 

Artikel 1fb 

1. Meddelelsen til den kompetente myndighed, jf. artikel 1e, stk. 3, 
og artikel 1f, stk. 3, gives så vidt muligt elektronisk på formularer, der 
mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i bilag Vc i den 
der angivne rækkefølge. 

2. Alle tilladelser, der er omhandlet i artikel 1e og 1f, udstedes så 
vidt muligt elektronisk på formularer, der mindst indeholder alle 
elementerne i modellerne fastsat i bilag Vc i den der angivne række
følge. 

▼M46 

Artikel 1fc 

1. De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om udstedte 
tilladelser og afslag i henhold til artikel 1e, 1f og 1fa med de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen. En sådan udveksling af oplysninger 
sker ved hjælp af det elektroniske system, der er indført i henhold til 
artikel 23, stk. 6, i forordning (EU) 2021/821. 

2. Oplysninger, der modtages som følge af anvendelsen af denne 
artikel, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet, herunder 
oplysninger udvekslet som omhandlet i stk. 4. Medlemsstaterne og 
Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er 
indhentet i medfør af denne artikel, i overensstemmelse med EU- 
retten og den respektive nationale ret. Medlemsstaterne og Kommis
sionen sikrer, at klassificerede informationer, der gives eller udveksles 
i henhold til denne artikel, ikke ned- eller afklassificeres uden forudgå
ende skriftligt samtykke fra udstederen. 

3. Før en medlemsstat udsteder en tilladelse i henhold til artikel 1e, 
1f eller 1fa til en transaktion, der i alt væsentligt er identisk med en 
transaktion, som er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater, 
og hvor afslaget stadig er gyldigt, hører den først den eller de medlems
stater, der gav afslaget. Hvis den berørte medlemsstat efter de pågæl
dende høringer beslutter at udstede en tilladelse, underretter den de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forelægger samtlige 
relevante oplysninger for at redegøre for beslutningen. 

4. Kommissionen udveksler, hvor det er relevant, i samråd med 
medlemsstaterne og på grundlag af gensidighed oplysninger med part
nerlande med henblik på at understøtte effektiviteten af eksportkontrol
foranstaltningerne i henhold til denne forordning og en konsekvent 
anvendelse af de eksportkontrolforanstaltninger, som partnerlandene 
anvender. 

▼M46
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Artikel 1g 

1. Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere de varer, 
der er opført på listen i bilag VI, uanset om de har oprindelse i Unionen 
eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i 
Belarus eller til brug i Belarus. 

▼M46 
1a. Det er forbudt, direkte eller indirekte, at levere teknisk bistand, 
mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder 
finansielle derivater samt forsikring og genforsikring i tilknytning til 
forbuddene i stk. 1. 

▼M44 
2. Bilag VI omfatter varer, der anvendes til produktion eller frem
stilling af tobaksvarer. 

▼M46 __________ 

▼M40 

Artikel 1h 

▼M44 
1. Det er forbudt 

a) direkte eller indirekte at importere ►M46 mineralske produkter ◄, 
der er opført i bilag VII, til Unionen, hvis de: 

i) har oprindelse i Belarus, eller 

ii) er blevet eksporteret fra Belarus 

b) direkte eller indirekte at købe ►M46 mineralske produkter ◄, der 
er opført i bilag VII, og som befinder sig i eller har oprindelse i 
Belarus 

c) at transportere ►M46 mineralske produkter ◄, der er opført i bilag 
VII, hvis de har oprindelse i Belarus eller eksporteres fra Belarus til 
et andet land 

d) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, 
finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle deri
vater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbud
dene i litra a), b) og c). 

2. Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på køb i Belarus af 
►M46 mineralske produkter ◄, der er opført i bilag VII, og som er 
nødvendige for at opfylde køberens væsentlige behov i Belarus eller 
humanitære projekter i Belarus. 

▼M46 __________ 

▼M40
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4. Stk. 1 berører ikke den frie transit gennem Belarus af 
►M46 mineralske produkter ◄, der er opført i bilag VII, og som har 
oprindelse i et tredjeland. 

▼M40 

Artikel 1i 

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller over
føre kaliumchlorid (»potaske«), jf. bilag VIII, fra Belarus, uanset om de 
har oprindelse i Belarus eller ej. 

▼M46 
1a. Det er forbudt, direkte eller indirekte, at levere teknisk bistand, 
mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder 
finansielle derivater samt forsikring og genforsikring i tilknytning til 
forbuddene i stk. 1. 

__________ 

▼M40 

Artikel 1j 

Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere inve
steringstjenester til eller bistand til udstedelse af eller på anden vis 
handle med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
med en løbetid på over 90 dage udstedt efter den 29. juni 2021 af: 

▼M44 
a) Republikken Belarus, dens regering, dens offentlige organer, 

selskaber eller agenturer 

b) større kreditinstitutter etableret i Belarus med over 50 % offentligt 
ejerskab eller under offentlig kontrol pr. 1. juni 2021, som opført på 
listen i bilag IX 

c) juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, 
hvoraf en enhed, som er omhandlet i denne artikels litra a) eller b), 
direkte eller indirekte ejer en andel på over 50 %, eller 

d) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på 
vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i 
denne artikels litra a), b) eller c). 

▼M47 

Artikel 1ja 

1. Transaktioner vedrørende forvaltning af Belarus' centralbanks 
reserver og aktiver, herunder transaktioner med juridiske personer, 
enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra 
Belarus' centralbank, er forbudt. 

▼M44
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2. Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til en 
transaktion, forudsat at den er strengt nødvendig for at sikre finansiel 
stabilitet for Unionen som helhed eller for den berørte medlemsstat. 

3. Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen om, at den agter at give tilladelse i 
henhold til stk. 2. 

Artikel 1jb 

Det er fra den 12. april 2022 forbudt at notere og levere tjenester på 
markedspladser, der er registreret eller anerkendt i Unionen, for så vidt 
angår omsættelige værdipapirer, der tilhører juridiske personer, enheder 
eller organer, som er etableret i Belarus og har over 50 % offentligt 
ejerskab. 

▼M40 

Artikel 1k 

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i 
arrangementer med henblik på ydelse af nye lån eller kreditter med 
en løbetid på over 90 dage efter den 29. juni 2021 til: 

▼M44 
a) Republikken Belarus, dens regering, dens offentlige organer, 

selskaber eller agenturer 

b) større kreditinstitutter etableret i Belarus med over 50 % offentligt 
ejerskab eller under offentlig kontrol pr. 1. juni 2021, som opført på 
listen i bilag IX 

c) juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, 
hvoraf en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a) eller b), 
direkte eller indirekte ejer en andel på over 50 %, eller 

d) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på 
vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette 
stykkes litra a), b) eller c). 

▼M40 
2. Forbuddet finder ikke anvendelse på lån eller kreditter, der har det 
specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt 
import eller eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem 
Unionen og en tredjestat, herunder udgifter til varer og tjenester fra 
en anden tredjestat, der er nødvendige for at udføre eksport- eller 
importkontrakterne. 

▼M47
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3. Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan også på vilkår, 
som den finder passende, give tilladelse til at etablere eller deltage i de 
lån eller kreditter, der er omhandlet i stk. 1, hvis den har fastslået, at: 

i) de pågældende aktiviteter har til formål at yde støtte til den hviderus
siske civilbefolkning, herunder humanitær bistand, miljøprojekter og 
nuklear sikkerhed eller lånet eller kreditten er nødvendig for at 
opfylde krav til retlige eller reguleringsmæssige mindstereserver 
eller tilsvarende krav for at opfylde solvens- og likviditetskriterier 
for finansielle enheder i Belarus, som er majoritetsejede af Unionens 
finansielle institutioner, og 

ii) de pågældende aktiviteter ikke indebærer, at pengemidler eller 
økonomiske ressourcer stilles direkte eller indirekte til rådighed for 
eller er til gavn for en person, en enhed eller et organ, der er 
omhandlet i artikel 2. 

Ved anvendelsen af betingelserne i nr. i) og ii), kræver den kompetente 
myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår brugen af den 
meddelte tilladelse, herunder oplysninger om formålet med og modpar
terne i de pågældende aktiviteter. 

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne 
artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelse. 

▼M46 __________ 

▼M42 

Artikel 1l 

1. Det er forbudt at yde forsikring eller genforsikring til: 

▼M44 
i) Republikken Belarus, dens regering, dens offentlige organer, 

selskaber eller agenturer, eller 

▼M42 
ii) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der optræder 

på vegne af eller efter instruks fra en juridisk person, en enhed eller 
et organ som omhandlet i nr. i). 

2. Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af obliga
torisk forsikring eller ansvarsforsikring til belarusiske personer, enheder 
eller organer, hvor den forsikrede risiko er beliggende i Unionen, eller 
på levering af forsikring til belarusiske diplomatiske eller konsulære 
missioner i Unionen. 

▼M46 __________ 

▼M40 

Artikel 1m 

▼M46 
Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til 
formål eller følge direkte eller indirekte at omgå de forbud, der er fastsat 
i denne forordning. 

▼M40
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Artikel 1n 

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), ud over forbuddene fastsat i 
artikel 1k: 

a) forbydes at foretage udbetalinger i henhold til eller i forbindelse med 
eksisterende aftaler mellem Republikken Belarus eller belarusiske 
offentlige myndigheder og EIB og 

b) suspenderer alle eksisterende tjenesteydelseskontrakter i forbindelse 
med projekter, som skal gennemføres i Belarus, og som finansieres 
med de aftaler, der er omhandlet i litra a), og som har til hensigt 
direkte eller indirekte at gavne Republikken Belarus eller belarusiske 
offentlige myndigheder. 

▼M46 

Artikel 1o 

1. Det er forbudt: 

a) direkte eller indirekte at importere træprodukter, der er opført i bilag 
X, til Unionen, hvis de: 

i) har oprindelse i Belarus eller 

ii) er blevet eksporteret fra Belarus 

b) direkte eller indirekte at købe træprodukter, der er opført i bilag X, 
og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus 

c) at transportere træprodukter, der er opført i bilag X, hvis de har 
oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et andet 
land 

d) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, 
finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle deri
vater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbud
dene i litra a), b) og c). 

2. Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 
2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller 
tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne 
kontrakter. 

Artikel 1p 

1. Det er forbudt: 

a) direkte eller indirekte at importere cementprodukter, der er opført i 
bilag XI, til Unionen, hvis de: 

▼M40
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i) har oprindelse i Belarus eller 

ii) er blevet eksporteret fra Belarus 

b) direkte eller indirekte at købe cementprodukter, der er opført i bilag 
XI, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus 

c) at transportere cementprodukter, der er opført i bilag XI, hvis de har 
oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et andet 
land 

d) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, 
finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle deri
vater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbud
dene i litra a), b) og c). 

2. Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 
2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller 
tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne 
kontrakter. 

Artikel 1q 

1. Det er forbudt: 

a) direkte eller indirekte at importere jern- og stålprodukter, der er 
opført i bilag XII, til Unionen, hvis de: 

i) har oprindelse i Belarus eller 

ii) er blevet eksporteret fra Belarus 

b) direkte eller indirekte at købe jern- og stålprodukter, der er opført i 
bilag XII, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus 

c) at transportere jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XII, hvis 
de har oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et 
andet land 

d) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, 
finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle deri
vater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbud
dene i litra a), b) og c). 

2. Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 
2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller 
tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne 
kontrakter. 

Artikel 1r 

1. Det er forbudt: 

a) direkte eller indirekte at importere gummiprodukter, der er opført i 
bilag XIII, til Unionen, hvis de: 

▼M46
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i) har oprindelse i Belarus eller 

ii) er blevet eksporteret fra Belarus 

b) direkte eller indirekte at købe gummiprodukter, der er opført i bilag 
XIII, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus 

c) at transportere gummiprodukter, der er opført i bilag XIII, hvis de 
har oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et 
andet land 

d) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, 
finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle deri
vater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbud
dene i litra a), b) og c). 

2. Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 
2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller 
tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne 
kontrakter. 

Artikel 1s 

1. Det er forbudt: 

a) at sælge, levere, overføre eller udføre maskiner, der er opført i bilag 
XIV, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, direkte 
eller indirekte til personer, enheder eller organer i Belarus eller til 
enhver anden person eller enhed eller til brug i Belarus 

b) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, 
finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle deri
vater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbud
dene i litra a). 

2. Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på salg, levering, over
førsel eller eksport af maskiner som omhandlet i stk. 1 eller på den 
dertil knyttede levering af teknisk og finansiel bistand til ikkemilitær 
anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der er bestemt til: 

a) humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbød
ning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og bety
delig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet, 
eller som en reaktion på naturkatastrofer 

b) medicinske eller farmaceutiske formål 

c) midlertidig brug i nyhedsmedier 

d) softwareopdateringer 

e) brug som forbrugerkommunikationsudstyr 

▼M46
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f) sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske eller 
juridiske personer, enheder eller organer i Belarus med undtagelse af 
landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrol
leres af denne regering, eller 

g) personlig brug af fysiske personer, der rejser til Belarus, og 
begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til 
udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og 
som ikke er bestemt til salg. 

Med undtagelse af litra f) og g) skal eksportøren i sin toldangivelse 
erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante 
undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er hjemmehørende 
eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den rele
vante undtagelse senest 30 dage efter denne første eksport. 

3. Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 
2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller 
tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne 
kontrakter 

▼M47 

Artikel 1t 

1. Det er forbudt at yde offentlig finansiering eller finansiel bistand 
til handel med eller investeringer i Belarus. 

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for: 

a) bindende forpligtelser vedrørende finansieringsmidler eller finansiel 
bistand, der er indgået inden den 10. marts 2022 

b) ydelse af offentlig finansiering eller finansiel bistand på op til en 
samlet værdi af 10 000 000 EUR pr. projekt til små og mellemstore 
virksomheder, der er etableret i Unionen, eller 

c) ydelse af offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med 
fødevarer og til landbrug eller til medicinske eller humanitære 
formål. 

Artikel 1u 

1. Det er forbudt at modtage indskud fra belarusiske statsborgere 
eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske perso
ner, enheder eller organer etableret i Belarus, hvis den samlede værdi af 
de fysiske eller juridiske personers, enheders eller organers indskud pr. 
kreditinstitut overstiger 100 000 EUR. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat, et 
land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejds
område, eller Schweiz eller på fysiske personer, der har en midlertidig 
eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat, et land, der er 
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller 
Schweiz. 

▼M46
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3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på indskud, der er nødvendige for 
ikkeforbudt grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser 
mellem Unionen og Belarus. 

Artikel 1v 

1. Uanset artikel 1u, stk. 1, kan de kompetente myndigheder tillade 
modtagelse af et sådant indskud på sådanne vilkår, som de skønner 
hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelsen af et sådant 
indskud: 

a) er nødvendigt til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske 
personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 1u, stk. 1, 
og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, 
herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på 
hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier 
og offentlige forbrugsafgifter 

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af 
udgifter i forbindelse med juridisk bistand 

c) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at 
den relevante kompetente myndighed har meddelt de kompetente 
myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvorfor 
den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før 
meddelelsen af tilladelsen, eller 

d) er nødvendigt til en diplomatisk eller konsulær repræsentations eller 
international organisations officielle formål. 

2. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater 
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, litra 
a), b) og d), senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen. 

Artikel 1w 

1. Uanset artikel 1u, stk. 1, kan de kompetente myndigheder tillade 
modtagelse af et sådant indskud på sådanne vilkår, som de skønner 
hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelsen af et sådant 
indskud: 

a) er nødvendigt til humanitære formål, såsom. at levere eller lette 
levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medi
cinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbej
dere og dertil knyttet bistand eller til evakueringer, eller 

b) er nødvendigt til civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demo
krati, menneskerettigheder eller retsstatsprincippet i Belarus. 

2. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater 
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest 
to uger efter meddelelsen af tilladelsen. 

▼M47
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Artikel 1x 

1. Det er forbudt for EU-værdipapircentraler at levere tjenester som 
defineret i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår 
omsættelige værdipapirer, der er udstedt efter den 12. april 2022, til 
belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Bela
rus, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i 
Belarus. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat 
eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent 
opholdstilladelse i en medlemsstat. 

Artikel 1y 

▼M48 
1. Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer denomineret i en 
medlemsstats officielle valuta, der er udstedt efter den 12. april 2022, 
eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering 
mod sådanne værdipapirer, til belarusiske statsborgere eller fysiske 
personer, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske personer, 
enheder eller organer, der er etableret i Belarus. 

▼M47 
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat 
eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent 
opholdstilladelse i en medlemsstat. 

Artikel 1z 

Uden at dette berører de relevante regler vedrørende indberetning, 
fortrolighed og tavshedspligt, skal kreditinstitutter: 

a) senest den 27. maj 2022 give den kompetente nationale myndighed i 
den medlemsstat, hvor de befinder sig, eller Kommissionen en liste 
over indskud på over 100 000 EUR, som indehaves af belarusiske 
statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller 
af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Belarus. 
De forelægger hver 12. måned ajourførte oplysninger om størrelsen 
af sådanne indskud 

b) give den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, hvor 
de befinder sig, oplysninger om indskud, der overstiger 100 000 
EUR, og som indehaves af belarusiske statsborgere eller fysiske 
personer, der er bosiddende i Belarus, og som har erhvervet stats
borgerskab i en medlemsstat eller opholdsret i en medlemsstat 
gennem en statsborgerskabsordning for investorer eller en ordning 
for tildeling af opholdsret til investorer. 

▼M48 

Artikel 1za 

1. Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere penge
sedler denomineret i en medlemsstats officielle valuta til Belarus eller til 
fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus, herunder 
Belarus' regering og centralbank, eller til brug i Belarus. 

▼M47
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2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for salg, levering, overførsel eller 
eksport af pengesedler denomineret i en medlemsstats officielle valuta, 
forudsat at salget, leveringen, overførslen eller eksporten er nødvendig 
for: 

a) personlig brug for fysiske personer, der rejser til Belarus, eller 
medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med 
dem, eller 

b) officielle formål for diplomatiske eller konsulære repræsentationer 
eller internationale organisationer i Belarus, der nyder immunitet i 
overensstemmelse med folkeretten. 

▼M51 

Artikel 1zb 

1. Det er forbudt at levere specialiserede tjenester til finansielle beta
lingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, til de 
juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag 
XV, eller til juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i 
Belarus, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XV, direkte 
eller indirekte ejer over 50 %. 

2. Forbuddet i stk. 1 gælder for hver af de i bilag XV anførte juri
diske personer, enheder eller organer fra den dato, der er anført for dem 
i nævnte bilag. Forbuddet gælder fra den samme dato for juridiske 
personer, enheder eller organer, som er etableret i Belarus, og hvoraf 
en enhed, der er opført på listen i bilag XV, direkte eller indirekte ejer 
over 50 %. 

▼M48 

Artikel 1zc 

1. Det er forbudt for alle vejtransportvirksomheder, der er etableret i 
Belarus, at transportere gods ad landevej på Unionens område, herunder 
i transit. 

2. Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på vejtransportvirksom
heder, der transporterer postforsendelser som led i en universel tjene
steydelse. 

3. Forbuddet i stk. 1 finder indtil den 16. april 2022 ikke anvendelse 
på transport af produkter, der er påbegyndt inden den 9. april 2022, 
forudsat at vejtransportvirksomhedens køretøj: 

a) allerede befandt sig på Unionens område den 9. april 2022, eller 

b) er nødt til at køre i transit gennem Unionen for at vende tilbage til 
Belarus. 

4. Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give 
en vejtransportvirksomhed, der er etableret i Belarus, tilladelse til gods
transport, hvis de kompetente myndigheder har fastslået, at en sådan 
transport er nødvendig med henblik på: 

a) køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder 
raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, 
palladium og jernmalm 

▼M48
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b) køb, import eller transport af farmaceutiske, medicinske, landbrugs
mæssige og fødevarerelaterede produkter, herunder hvede, og 
gødning for hvilket import, køb og transport er tilladt i henhold til 
denne forordning 

c) humanitære formål eller 

d) Unionens og medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsen
tationers funktion i Belarus, herunder delegationer, ambassader og 
missioner, eller internationale organisationer i Belarus, der nyder 
immunitet i overensstemmelse med folkeretten. 

5. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater 
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 4, senest 
to uger efter meddelelsen af tilladelsen. 

▼M15 

Artikel 2 

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller 
ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, 
enheder og organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses. 

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken 
direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for 
de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er opført på 
listen i bilag I. 

3. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indi
rekte har til formål eller virkning at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede 
foranstaltninger, er forbudt. 

4. Bilag I omfatter en liste over de fysiske eller juridiske personer, 
enheder og organer, der i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets 
afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstalt
ninger over for Hviderusland ( 1 ) er blevet udpeget af Rådet som 
værende ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne 
eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, 
eller hvis aktiviteter på anden måde alvorligt undergraver demokratiet 
eller retsstaten i Hviderusland, eller fysiske eller juridiske personer, 
enheder og organer, der har tilknytning til disse, samt juridiske personer, 
enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af disse. 

5. Bilag I indeholder ligeledes en liste over de fysiske eller juridiske 
personer, enheder eller organer, som i henhold til artikel 4, stk. 1, litra 
b), i afgørelse 2012/642FUSP er blevet udpeget af Rådet som dragende 
fordel af eller ydende støtte til Lukashenkaregimet, samt juridiske perso
ner, enheder og organer, der ejes eller kontrolleres af disse. 

▼M48 

( 1 ) EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1.
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__________ 

▼M41 
6. Bilag I indeholder ligeledes en liste over: 

a) de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som i over
ensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra c), i afgørelse 
2012/642/FUSP er blevet udpeget af Rådet som personer, enheder 
eller organer, der organiserer eller bidrager til Lukasjenkoregimets 
aktiviteter, og som letter: 

i) ulovlig passage af Unionens ydre grænser, eller 

ii) overførsel af forbudte varer og ulovlig overførsel af restriktions
belagte varer, herunder farlige varer til Unionens område og 

b) de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som i over
ensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra d), i afgø
relse 2012/642/FUSP er blevet udpeget af Rådet som juridiske perso
ner, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af personer, 
enheder eller organer, der er omhandlet i litra a). 

▼M44 

Artikel 2a 

Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller 
organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis 
de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at antage, at deres 
handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning. 

▼M4 

Artikel 2b 

1. ►M15 Bilag I ◄ indeholder begrundelsen for at opføre perso
nerne, enhederne eller organerne på listerne. 

2. ►M15 Bilag I ◄ indeholder også de oplysninger, som er tilgæn
gelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske 
eller juridiske personer, enheder og organer. For så vidt angår fysiske 
personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, 
fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, 
adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt 
angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger 
omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forret
ningssted. 

Artikel 3 

▼M37 
1. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, 
jf. webstederne på listen i bilag II, tillade, at visse indefrosne penge
midler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler 
eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på vilkår, som de finder 
passende, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de 
økonomiske ressourcer: 

▼M28
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a) er nødvendige for at dække basale behov hos de personer, der er 
opført på listerne i bilag I og de familiemedlemmer, som disse har 
forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller 
renter eller afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skat
ter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter 

b) udelukkende er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godt
gørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand 

c) udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for ruti
nemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler 
eller økonomiske ressourcer 

▼M44 
d) udelukkende er bestemt til: 

i) humanitære formål, herunder flyvninger med henblik på evakue
ring eller repatriering af personer eller initiativer vedrørende 
støtte til ofre for naturkatastrofer eller nukleare eller kemiske 
katastrofer 

ii) flyvninger inden for rammerne af internationale adoptionspro
cedurer 

iii) flyvninger, der er nødvendige for deltagelse i møder med henblik 
på at finde en løsning på krisen i Belarus, eller som fremmer de 
politiske mål med de restriktive foranstaltninger, eller 

iv) et EU-luftfartsselskabs nødlanding, letning eller overflyvning 

▼M37 
e) er nødvendige for at behandle kritiske og klart identificerede luft

fartssikkerhedsspørgsmål og efter forudgående høring af Den Euro
pæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur. 

▼M4 
2. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, 
jf. webstederne på listen i bilag II, tillade, at visse indefrosne penge
midler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler 
eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på vilkår, som de finder 
passende, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de 
økonomiske ressourcer er nødvendige til at afholde ekstraordinære 
udgifter, forudsat at medlemsstaten senest to uger før tilladelsen gives 
har underrettet de andre medlemsstater og Kommissionen om årsagen 
til, at den mener, at der bør gives en særlig tilladelse. 

3. Medlemsstaterne underretter de andre medlemsstater og Kommis
sionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 eller 2. 

▼M44 

Artikel 3a 

1. Uanset artikel 2, stk. 1, kan de kompetente myndigheder tillade, at 
visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt: 

▼M37
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a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en 
voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor 
de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er 
omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en 
retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller 
en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlems
stat, forud for eller efter den dato 

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende 
anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgø
relse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden 
for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og admini
strative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder 

c) afgørelsen er ikke til fordel for nogen af de fysiske eller juridiske 
personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, og 

d) anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med den offentlige orden i 
den pågældende medlemsstat. 

2. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater 
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest 
to uger efter meddelelsen af tilladelsen. 

▼B 

Artikel 4 

1. Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres 
indefrosne konti, i form af 

a) renter og andre indtægter fra disse konti, eller 

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, 
som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti 
blev omfattet af denne forordnings bestemmelser, og 

forudsat at disse renter, andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet 
af artikel 2, stk. 1. 

2. Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller 
kreditinstitutioner i EU, der modtager pengemidler overført af tredje
parter til en konto tilhørende en person, en enhed eller et organ, der er 
opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat 
at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller 
kreditinstitutionerne underretter straks de kompetente myndigheder om 
sådanne transaktioner. 

▼M8 

Artikel 4a 

Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, 
jf. webstederne i bilag II, når personer, enheder eller organer, der er 
opført på listen i ►M15 bilag I ◄ skal betale forfaldne beløb i henhold 
til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person 
eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig 
inden den dato, hvor den pågældende person, enhed eller det pågæl
dende organ blev opført på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne 
pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår de finder 
passende, forudsat at: 

▼M44
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i) den pågældende kompetente myndighed har besluttet, at betalingen 
ikke direkte eller indirekte er til fordel for en person eller enhed eller 
et organ, der er opført på listen i ►M15 bilag I ◄ og 

ii) den pågældende medlemsstat mindst to uger før tilladelsen gives, har 
meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at den har truffet 
beslutning om at give en sådan tilladelse. 

▼M14 

Artikel 4b 

Uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. 
webstederne på listen i bilag II, på betingelser, som de skønner 
passende, tillade, at der frigives visse indefrosne pengemidler eller 
økonomiske ressourcer, eller at der stilles visse pengemidler eller 
økonomiske ressourcer til rådighed, når det er fastlagt, at pengemidlerne 
eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til officielle formål i 
diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller internationale orga
nisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten. 

▼M3 

Artikel 5 

1. Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, 
fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, 
enheder og organer: 

a) øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen 
af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som 
er indefrosset i medfør af artikel 2, til de kompetente myndigheder i 
det land, jf. webstederne i bilag II, hvor de pågældende er bosat eller 
etableret, og direkte eller indirekte fremsende oplysningerne til 
Kommissionen, og 

b) samarbejde med de ansvarlige myndigheder, jf. webstederne i bilag 
II, om kontrollen af disse oplysninger. 

2. Oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, 
må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget. 

▼B 

Artikel 6 

Fysiske og juridiske personer eller enheder eller organer, herunder 
disses ledelse og personale, som anvender forordningen, og som inde
fryser midler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille midler eller 
andre økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, 
at dette er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen 
måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen er 
sket som følge af forsømmelighed. 

▼M47 

Artikel 7 

1. Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om 
foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler 
andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne 
forordning, navnlig oplysninger om: 

▼M8
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a) tilladelser udstedt i henhold til denne forordning 

b) oplysninger modtaget i henhold til artikel 1z 

c) overtrædelses- og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af 
nationale domstole. 

2. Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen 
om eventuelle andre relevante oplysninger, som de råder over, og 
som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning. 

3. Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne 
artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller 
modtaget, herunder til at sikre effektiviteten af foranstaltningerne i 
denne forordning. 

▼M46 

Artikel 8 

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II og Vc på grundlag af 
oplysninger fra medlemsstaterne. 

▼M4 

Artikel 8a 

1. Såfremt Rådet beslutter at lade en fysisk eller juridisk person, en 
enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, ændrer det ►M15 bilag I ◄ i overens
stemmelse hermed. 

2. Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for 
opførelsen på listerne til den fysiske eller juridiske person, den enhed 
eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er 
kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den 
pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet 
mulighed for at fremsætte bemærkninger. 

3. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny 
dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og 
underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet 
herom. 

4. Listerne i ►M15 bilag I ◄ tages op til revision med regelmæs
sige mellemrum og mindst hver tolvte måned. 

▼M28 __________ 

▼M36 

Artikel 8b 

1. Det er forbudt for luftfartøjer, der drives af belarusiske luftfarts
selskaber, herunder som sælgende luftfartsselskab i code share-ordninger 
eller aftaler om reservering af kapacitet, at lande i, lette fra eller over
flyve Unionens område. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af nødlanding eller over
flyvning i en nødsituation. 

▼M47
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Artikel 8c 

1. Uanset artikel 8b kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, 
jf. bilag II, give et luftfartøj tilladelse til at lande i, lette fra, eller 
overflyve Unionens område, hvis disse kompetente myndigheder har 
fastslået, at en sådan landing, letning eller overflyvning er nødvendig 
til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i 
denne forordning. 

2. Den eller de berørte medlemsstater underretter de øvrige medlems
stater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1. 

▼M47 

Artikel 8ca 

1. Netforvalteren for det fælles europæiske luftrums netfunktioner for 
lufttrafikstyring bistår Kommissionen og medlemsstaterne med at sikre 
gennemførelsen og overholdelsen af denne forordnings artikel 2, stk. 2, 
og artikel 8b. Netforvalteren afviser navnlig alle flyveplaner indgivet af 
luftfartøjsoperatører, der indikerer, at de har til hensigt at udføre aktivi
teter over Unionens eller Belarus' område, som udgør en overtrædelse af 
denne forordning, således at piloten ikke får flyvetilladelse. 

2. Netforvalteren forelægger regelmæssigt Kommissionen og 
medlemsstaterne rapporter om gennemførelsen af artikel 8b på grundlag 
af analysen af flyveplanerne. 

▼M44 

Artikel 8d 

1. Fordringer, der er opstået i forbindelse med en kontrakt eller trans
aktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er 
blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger i medfør af denne 
forordning, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordrin
ger, såsom erstatningskrav og krav som følge af en kautions- eller 
garantiforpligtelse, særligt krav om forlængelse eller indfrielse af kautio
ner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og 
økonomisk godtgørelse må uanset fordringens form ikke indfries, hvis 
fordringen gøres gældende af: 

a) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i 
bilag I 

▼M47 
b) enheder, der er omhandlet i artikel 1j, 1k, 1l og 1zb eller opført i 

bilag V, IX og XV 

▼M44 
c) andre belarusiske personer, enheder eller organer, herunder den bela

rusiske regering 

▼M36
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d) personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne 
af personer, enheder eller organer som omhandlet i dettes stykkes 
litra a), b) eller c). 

2. I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en 
fordring påhviler det den person, der søger fordringen inddrevet, at 
bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1. 

3. Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhand
lede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet 
lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i 
overensstemmelse med denne forordning. 

Artikel 8e 

1. Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsen
tant«) behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne 
udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver 
omfatter: 

a) for så vidt angår Rådet, udarbejdelse og gennemførelse af ændringer 
af bilag I 

b) for så vidt angår den højtstående repræsentant, udarbejdelse af 
ændringer af bilag I 

c) for så vidt angår Kommissionen: 

i) tilføjelse af indholdet af bilag I i den elektroniske, konsoliderede 
liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unio
nens finansielle sanktioner, og på det interaktive kort over sank
tioner, som begge er offentligt tilgængelige 

▼M47 
ii) behandling af oplysninger om konsekvensen af foranstaltningerne 

i denne forordning såsom værdien af de indefrosne midler, oplys
ninger om indskud og oplysninger om tilladelser givet af de 
kompetente myndigheder. 

▼M44 
2. Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant må i givet 
fald kun behandle relevante oplysninger om straffelovsovertrædelser, der 
er begået af fysiske personer på listen, om disse personers straffedomme 
eller om sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører disse personer, i det 
omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I. 

▼M44
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3. Med henblik på denne forordning udpeges Rådet, Kommissionen 
og den højtstående repræsentant som »dataansvarlige«, jf. artikel 3, 
nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ( 1 ) 
for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettig
heder i henhold til forordning (EU) 2018/1725. 

▼B 

Artikel 9 

▼M51 
1. Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, herunder om 
nødvendigt strafferetlige sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af over
trædelser af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødven
dige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskræk
kende virkning. Medlemsstaterne fastsætter også passende foranstalt
ninger til konfiskation af udbyttet af sådanne overtrædelser. 

▼B 
2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler 
straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle 
senere ændringer. 

▼M3 

Artikel 9a 

1. Medlemsstaterne udpeger de i artikel 3, artikel 4, stk. 2, og 
artikel 5 omtalte kompetente myndigheder og angiver dem på de 
websteder, der er opført i bilaget. 

2. Medlemsstaterne meddeler senest den 31. juli 2008 Kommissio
nen, hvem der er deres kompetente myndigheder, med tilhørende 
kontaktoplysninger, og underretter den straks om eventuelle senere 
ændringer. 

▼M4 

Artikel 9b 

Når denne forordning indeholder et krav om, at der skal gives medde
lelse eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommu
nikeres med den, skal den adresse og de øvrige kontaktoplysninger, der 
er anført i bilag II, anvendes. 

▼B 

Artikel 10 

Denne forordning finder anvendelse: 

— inden for Fællesskabets område, herunder dets luftrum 

— om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion 

— på alle fysiske personer inden for eller uden for Fællesskabets 
område, som er statsborgere i en medlemsstat 

▼M44 

( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer 
og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning 
(EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, 
s. 39).



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 37 

— på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller 
stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning 

— på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår 
forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Fælles
skabet. 

Artikel 11 

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i 
hver medlemsstat. 

▼B
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BILAG I 

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1 

A. Fysiske personer, jf. artikel 2, stk. 1 

Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

1. Uladzimir Uladzi
miravich 
NAVUMAU 

Vladimir Vladimi
rovich NAUMOV 

Уладзімір 
Уладзіміравіч 
НАВУМАЎ 

Владимир 
Владимирович 
НАУМОВ 

Stilling(er): tidligere 
indenrigsminister, 
tidligere chef for 
præsidentens sikker
hedstjeneste 

Fødselsdato: 7.2.1956 

Fødested: Smolensk, 
det tidligere USSR (nu 
Den Russiske Fødera
tion) 

Køn: mand 

Gjorde intet for at efterforske 
Yuri Zakharenkos, Viktor 
Gonchars, Anatoly Krasovskis og 
Dmitri Zavadskis uopklarede 
forsvinden i Hviderusland 
i 1999-2000. Tidligere indenrigs
minister og også tidligere chef for 
præsidentens sikkerhedstjeneste. 
Som indenrigsminister var han 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
fredelige demonstrationer, indtil 
han trådte tilbage den 6. april 
2009 af helbredsmæssige årsager. 
Modtog fra præsidentens admini
stration en bolig i Drozdy
distriktet i Minsk, hvor eliten bor. 
Blev i oktober 2014 tildelt 
fortjenstorden af III. grad af 
præsident Lukasjenko. 

24.9.2004 

▼M45 

2. Dzmitry Valerie
vich PAULI
CHENKA, 

Dmitri Valerievich 
PAVLICHENKO 
(Dmitriy Valeriye
vich PAVLI
CHENKO) 

Дзмiтрый 
Валер'евiч 
ПАЎЛIЧЭНКА 

Дмитрий 
Валериевич 
ПАВЛИЧЕНКО 

Stilling(er): tidligere 
leder af den særlige 
indsatsgruppe (SOBR) 

leder af en OMON- 
enhed 

Fødselsdato: 1966 

Fødested: Vitebsk/Vici
ebsk, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Adresse: Hvideruslands 
sammenslutning af 
veteraner fra indenrigs
ministeriets special
styrker »Honour«, 
111 Mayakovskogo St., 
220028 Minsk, Hvide
rusland 

Køn: mand 

Nøgleperson i forbindelse med 
Yuri Zakharenkos, Viktor 
Gonchars, Anatoly Krasovskis og 
Dmitri Zavadskis uopklarede 
forsvinden i Hviderusland 
i 1999-2000. Tidligere leder af 
den særlige indsatsgruppe 
(SOBR) i indenrigsministeriet. 

Forretningsmand, chef for 
»Honour«, indenrigsministeriets 
sammenslutning af veteraner fra 
indenrigsministeriets specialstyr
ker. 

Han blev identificeret som leder 
af en OMON-enhed under den 
brutale fremfærd over for 
demonstranter i Hviderusland 
efter præsidentvalget i 2020. 

24.9.2004 

▼M35



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 39 

Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

3. Viktar Uladzimi
ravich SHEIMAN 
(Viktar Uladzimi
ravich SHEY
MAN) 

Viktor Vladimiro
vich SHEIMAN 
(Viktor Vladimi
rovich SHEY
MAN) 

Вiктар 
Уладзiмiравiч 
ШЭЙМАН 

Виктор 
Владимирович 
ШЕЙМАН 

Stilling(er): tidligere 
chef for ejendoms
administrationsdirekto
ratet for Hvideruslands 
præsident 

Fødselsdato: 26.5.1958 

Fødested: Grodno-/ 
Hrodnaregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Adresse: Ejendoms
administrationsdirekto
ratet for Hvideruslands 
præsident, 38 Karl 
Marx St., 220016 
Minsk, Hviderusland 

Køn: mand 

Tidligere chef for ejendoms
administrationsdirektoratet for 
Hvideruslands præsident. 
Ansvarlig for Yuri Zakharenkos, 
Viktor Gonchars, Anatoly 
Krasovskis og Dmitri Zavadskis 
uopklarede forsvinden i Hvide
rusland i 1999-2000. Tidligere 
sekretær i sikkerhedsrådet. 
Sheiman er fortsat præsidentens 
særlige assistent/medhjælper. 

Han er fortsat et indflydelsesrigt 
og aktivt medlem af Lukasjen
koregimet. 

24.9.2004 

▼M35 

4. Iury Leanidavich 
SIVAKAU (Yuri 
Leanidavich 
SIVAKAU, 
SIVAKOU) 

Iury (Yuri) Leoni
dovich SIVAKOV 

Юрый Леанідавіч 
СІВАКАЎ, 
СІВАКОЎ 

Юрий 
Леонидович 
СИВАКОВ 

Stilling(er): tidligere 
indenrigsminister, 
præsidentens tidligere 
vicekabinetchef 

Fødselsdato: 5.8.1946 

Fødested: Onor, Sakha
linregionen/Oblast, det 
tidligere USSR (nu Den 
Russiske Føderation) 

Adresse: Hvideruslands 
sammenslutning af 
veteraner fra indenrigs
ministeriets special
styrker »Honour«, 111 
Mayakovskogo St., 
Minsk 220028, Hvide
rusland 

Køn: mand 

Nøgleperson i forbindelse med 
Yuri Zakharenkos, Viktor 
Gonchars, Anatoly Krasovskis og 
Dmitri Zavadskis uopklarede 
forsvinden i Hviderusland 
i 1999-2000. Tidligere minister 
for turisme og sport, tidligere 
indenrigsminister og præsidentens 
tidligere vicekabinetschef. 

24.9.2004 

5. Yuri Khadzimura
tavich KARAEU 

Yuri Khadzimura
tovich KARAEV 

Юрый 
Хаджымуратавіч 
КАРАЕЎ 

Юрий 
Хаджимуратович 
КАРАЕВ 

Stilling(er): tidligere 
indenrigsminister, 
generalløjtnant for 
militsen (politistyrke), 
medhjælper for præsi
denten for Republikken 
Hviderusland — 
inspektør for Grodno-/ 
Hrodnaregionen/Oblast 

Fødselsdato: 21.6.1966 

Fødested: Ordzhoni
kidze, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Vladikavkaz, Den 
Russiske Føderation) 

Køn: mand 

Han var i sin fremtrædende, 
tidligere stilling i indenrigsmini
steriet ansvarlig for undertryk
kelses- og intimideringskampag
nen, som blev ledet af indenrigs
ministeriets styrker efter præsi
dentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter, samt 
intimidering af og vold over for 
journalister. 

Er fortsat aktiv i Lukasjenkore
gimet som medhjælper for 
Hvideruslands præsident — 
inspektør for Grodno-/Hrodnare
gionen/Oblast. 

2.10.2020 

▼M45
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Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

6. Genadz Arkadzie
vich KAZAKE
VICH 

Gennadi Arkadie
vich KAZAKE
VICH 

Генадзь 
Аркадзьевіч 
КАЗАКЕВІЧ 

Геннадий 
Аркадьевич 
КАЗАКЕВИЧ 

Stilling(er): tidligere 
første viceindenrigs
minister 

Viceindenrigsminister 
— leder af kriminalmi
litsen, oberst i militsen 
(politistyrke) 

Fødselsdato: 14.2.1975 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Han var i sin fremtrædende, 
tidligere stilling som første 
viceindenrigsminister ansvarlig 
for undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen, som blev ledet 
af indenrigsministeriets styrker 
efter præsidentvalget i 2020, 
navnlig vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter, samt 
intimidering af og vold over for 
journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som viceindenrigs
minister. Han bibeholder sin stil
ling som leder af kriminalmilit
sen. 

2.10.2020 

7. Aliaksandr Piatro
vich BARSUKOU 

Alexander (Ale
xandr) BARSU
KOV 

Аляксандр 
Пятровіч 
БАРСУКОЎ 

Александр 
Петрович 
БАРСУКОВ 

Stilling(er): tidligere 
indenrigsminister, 
generalløjtnant for 
militsen (politistyrke), 

medhjælper for præsi
denten for Republikken 
Hviderusland — 
inspektør for Minskre
gionen/Oblast 

Fødselsdato: 29.4.1965 

Fødested: Vetkovski- 
(Vetka-) distriktet, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Han var i sin fremtrædende, 
tidligere stilling i indenrigsmini
steriet ansvarlig for undertryk
kelses- og intimideringskampag
nen, som blev ledet af indenrigs
ministeriets styrker efter præsi
dentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter, samt 
intimidering af og vold over for 
journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som medhjælper for 
Hvideruslands præsident — 
inspektør for Minskregionen/ 
Oblast. 

2.10.2020 

▼M45 

8. Siarhei Mikalae
vich 
KHAMENKA 

Sergei Nikolae
vich 
KHOMENKO 

Сяргей 
Мiкалаевiч 
ХАМЕНКА 

Сергей 
Николаевич 
ХОМЕНКО 

Stilling(er): tidligere 
viceindenrigsminister, 
generalmajor for 
militsen (politistyrke) 

justitsminister 

Fødselsdato: 21.9.1966 

Fødested: Yasinova
taya, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Ukraine) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere fremtræ
dende stilling som viceindenrigs
minister ansvarlig for undertryk
kelses- og intimideringskampag
nen, som blev ledet af indenrigs
ministeriets styrker efter præsi
dentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter, samt 
intimidering af og vold over for 
journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som justitsminister. 

2.10.2020 

▼M35
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Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

9. Yuri Genadzevich 
NAZARANKA 

Yuri Gennadie
vich NAZA
RENKO 

Юрый Генадзевіч 
НАЗАРАНКА 

Юрий 
Геннадьевич 
НАЗАРЕНКО 

Stilling(er): tidligere 
viceindenrigsminister, 
tidligere øverstbefa
lende for de interne 
tropper, 

første viceindenrigs
minister, chef for poli
tiet for offentlig sikker
hed, generalmajor for 
militsen (politistyrke) 

Fødselsdato: 17.4.1976 

Fødested: Slonim, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere, fremtræ
dende stilling som viceindenrigs
minister og øverstbefalende for 
indenrigsministeriets interne 
tropper ansvarlig for undertryk
kelses- og intimideringskampag
nen, som blev ledet af indenrigs
ministeriets styrker, navnlig de 
interne tropper under hans 
kommando, efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser og mishandling, herunder 
tortur, af fredelige demonstranter, 
samt intimidering af og vold over 
for journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som første viceinden
rigsminister og chef for politiet 
for offentlig sikkerhed. 

2.10.2020 

▼M53 

10. Khazalbek Bakti
bekavich 
ATABEKAU 

Khazalbek Bakhti
bekovich 
ATABEKOV 

Хазалбек 
Бактiбекавiч 
АТАБЕКАЎ 

Хазалбек 
Бахтибекович 
АТАБЕКОВ 

Stilling(er): tidligere 
viceøverstbefalende for 
de interne tropper 

Fødselsdato: 18.3.1967 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som viceøverstbefalende for 
indenrigsministeriets interne 
tropper ansvarlig for undertryk
kelses- og intimideringskampag
nen, som blev ledet af indenrigs
ministeriets styrker, navnlig de 
interne tropper under hans 
kommando, efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser og mishandling, herunder 
tortur, af fredelige demonstranter, 
samt intimidering af og vold over 
for journalister. 

Han blev overført til militærre
serven i marts 2022 ved Aliak
sandr Lukashenkas dekret. Han 
har ret til at bære militær uniform 
og insignier. 

2.10.2020 

▼M35 

11. Aliaksandr Vale
rievich BYKAU 

Alexander (Ale
xandr) Valerievich 
BYKOV 

Аляксандр 
Валер’евіч 
БЫКАЎ 

Александр 
Валерьевич 
БЫКОВ 

Stilling(er): øverstbefa
lende for den særlige 
indsatsgruppe (SOBR), 
oberstløjtnant 

Køn: mand 

Han er i sin stilling som øverst
befalende for den særlige 
indsatsgruppe i indenrigsministe
riet (SOBR) ansvarlig for under
trykkelses- og intimideringskam
pagnen, som blev ledet af SOBR- 
styrker efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser og mishandling, herunder 
tortur, af fredelige demonstranter. 

2.10.2020 

▼M35
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Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

12. Aliaksandr Sviata
slavavich 
SHEPELEU 

Alexander (Ale
xandr) Svyatosla
vovich SHEPE
LEV 

Аляксандр 
Святаслававіч 
ШЭПЕЛЕЎ 

Александр 
Святославович 
ШЕПЕЛЕВ 

Stilling(er): chef for 
sikkerhedsafdelingen, 
indenrigsministeriet 

Fødselsdato: 
14.10.1975 

Fødested: landsbyen 
Rublevsk, Kruglyan
skiydistriktet, Mogilev-/ 
Mahiliouregionen/ 
Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

I sin ledende stilling i sikker
hedsafdelingen i indenrigsmini
steriet har han deltaget i under
trykkelses- og intimideringskam
pagnen, som blev ledet af inden
rigsministeriets styrker efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter, samt 
intimidering af og vold over for 
journalister. 

2.10.2020 

13. Dzmitry Uladzi
miravich 
BALABA 

Dmitry Vladimi
rovich BALABA 

Дзмітрый 
Уладзіміравіч 
БАЛАБА 

Дмитрий 
Владимирович 
БАЛАБА 

Stilling(er): chef for 
OMON (specialpoliti
afdelingen) i eksekutiv
komitéen i Minsk 

Fødselsdato: 1.6.1972 

Fødested: landsbyen 
Gorodilovo, Minskre
gionen/Oblast, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Han er i sin befalingsstilling over 
OMON-styrkerne i Minsk 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen, som 
blev ledet af OMON-styrker efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter, samt 
intimidering af og vold over for 
journalister. 

2.10.2020 

14. Ivan Uladzimira
vich 
KUBRAKOU 

Ivan Vladimiro
vich KUBRA
KOV 

Іван 
Уладзіміравіч 
КУБРАКОЎ 

Иван 
Владимирович 
КУБРАКОВ 

Stilling(er): tidligere 
chef for hovedafde
lingen for indre anlig
gender i eksekutiv
komitéen i Minsk, 

indenrigsminister, 
generalmajor for 
militsen (politistyrke) 

Fødselsdato: 5.5.1975 

Fødested: landsbyen 
Malinovka, Mogilev-/ 
Mahiliouregionen/ 
Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som chef for hovedafdelingen for 
indre anliggender i eksekutiv
komitéen i Minsk ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen, som blev ledet 
af politistyrker efter præsident
valget i 2020, navnlig vilkårlige 
anholdelser og mishandling af 
fredelige demonstranter, samt 
intimidering af og vold over for 
journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som indenrigsminister. 

2.10.2020 

▼M35
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Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

15. Maxim Aliaksand
ravich GAMOLA 
(HAMOLA) 

Maxim Alexan
drovich 
GAMOLA 

Максім 
Аляксандравіч 
ГАМОЛА 

Максим 
Александрович 
ГАМОЛА 

Stilling(er): tidligere 
chef for politiet i 
Moskovskidistriktet, 
Minsk, 

vicechef for politiet i 
Minsk, chef for krimi
nalpolitiet 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som chef for politiet i Moskov
skidistriktet, Minsk, ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen i dette distrikt 
mod fredelige demonstranter efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser, overdreven 
magtanvendelse og mishandling, 
herunder tortur. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som vicechef for poli
tiet i Minsk og chef for krimi
nalpolitiet 

2.10.2020 

▼M45 

16. Aliaksandr 
Mikhailavich 
ALIASHKEVICH 

Alexander 
Mikhailovich 
ALESHKEVICH 

Аляксандр 
Мiхайлавiч 
АЛЯШКЕВIЧ 

Александр 
Михайлович 
АЛЕШКЕВИЧ 

Stilling(er): tidligere 
første vicechef for 
distriktsafdelingen for 
indre anliggender i 
Moskovskydistriktet, 
Minsk, chef for krimi
nalpolitiet 

chef for distriktsafde
lingen for indre anlig
gender i Leninsky
distriktet, Minsk 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som første vicechef for distrikts
afdelingen for indre anliggender i 
Moskovskydistriktet, Minsk, og 
chef for kriminalpolitiet ansvarlig 
for undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen i dette distrikt 
mod fredelige demonstranter efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser, overdreven 
magtanvendelse og mishandling, 
herunder tortur. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som chef for distrikts
afdelingen for indre anliggender i 
Leninskydistriktet i Minsk. 

2.10.2020 

▼M53 

17. Andrei Vasilievich 
GALENKA 

Andrey Vasilie
vich GALENKA 

Андрэй 
Васiльевiч 
ГАЛЕНКА 

Андрей 
Васильевич 
ГАЛЕНКА 

Stilling(er): Stilling(er): 
første vicechef for 
distriktsafdelingen for 
indre anliggender i 
Moskovskidistriktet, 
Minsk, chef for politiet 
for offentlig sikkerhed 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som vicechef for distriktsafde
lingen for indre anliggender i 
Moskovskidistriktet, Minsk, og 
chef for politiet for offentlig 
sikkerhed ansvarlig for under
trykkelses- og intimideringskam
pagnen i dette distrikt mod 
fredelige demonstranter efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser, overdreven 
magtanvendelse og mishandling, 
herunder tortur. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som første vicechef for 
distriktsafdelingen for indre an
liggender i Moskovskidistriktet, 
Minsk, chef for politiet for 
offentlig sikkerhed. 

2.10.2020 

▼M35



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 44 

Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

▼M45 

18. Aliaksandr Paula
vich VASILIEU 
Alexander Pavlo
vich VASILIEV 

Аляксандр 
Паўлавiч 
ВАСIЛЬЕЎ 
Александр 
Павлович 
ВАСИЛЬЕВ 

Stilling(er): tidligere 
chef for afdelingen for 
indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i 
Gomel-/Homyelregio
nen/Oblast 
chef for indenrigsmini
steriets akademi 
Fødselsdato: 24.3.1975 
Fødested: Mahiliou/ 
Mogilev, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 
Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som chef for afdelingen for indre 
anliggender i eksekutivkomitéen i 
Gomel-/Homyelregionen/Oblast 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen i denne 
region/Oblast mod fredelige 
demonstranter efter præsident
valget i 2020, navnlig vilkårlige 
anholdelser, overdreven magtan
vendelse og mishandling, 
herunder tortur. 
Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som chef for inden
rigsministeriets akademi. 

2.10.2020 

19. Aleh Mikalaevich 
SHULIAKOUSKI 
Oleg Nikolaevich 
SHULIAKOVSKI 

Алег Мiкалаевiч 
ШУЛЯКОЎСКI 
Олег Николаевич 
ШУЛЯКОВСКИ 
Й 

Stilling(er): tidligere 
første vicechef for 
afdelingen for indre 
anliggender i ekseku
tivkomitéen i Gomel-/ 
Homyelregionen/ 
Oblast, chef for krimi
nalpolitiet 
chef for afdelingen for 
indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i 
Brestregionen/Oblast 
Fødselsdato: 26.7.1977 
Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som første vicechef for afde
lingen for indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i Gomel-/ 
Homyelregionen/Oblast og chef 
for kriminalpolitiet ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen i denne region/ 
Oblast mod fredelige demon
stranter efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser, overdreven magtanven
delse og mishandling, herunder 
tortur. 
Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som chef for afde
lingen for indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i Brestregio
nen/Oblast. 

2.10.2020 

▼M53 

20. Anatol Anatolie
vich VASILIEU 
Anatoli Anatolie
vich VASILIEV 

Анатоль 
Анатольевiч 
ВАСIЛЬЕЎ 
Анатолий 
Анатольевич 
ВАСИЛЬЕВ 

Stilling(er): første vice
chef for afdelingen for 
indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i 
Gomel-/Homyelregio
nen/Oblast, chef for 
politiet for offentlig 
sikkerhed 

Han var i sin tidligere stilling 
som vicechef for afdelingen for 
indre anliggender i eksekutiv
komitéen i Gomel-/Homyelregio
nen/Oblast og chef for politiet for 
offentlig sikkerhed ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen i denne region/ 
Oblast mod fredelige demon
stranter efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser, overdreven magtanven
delse og mishandling, herunder 
tortur. 

2.10.2020 

▼M35
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tidligere vicechef for 
afdelingen for indre 
anliggender i ekseku
tivkomitéen i Gomel-/ 
Homyelregionen/ 
Oblast, chef for politiet 
for offentlig sikkerhed, 
tidligere næstformand 
for undersøgelseskomi
téen 
Fødselsdato: 26.1.1972 
Fødested: Gomel/ 
Homyel, Gomel-/ 
Homyelregionen/ 
Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Belarus) 
Køn: mand 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som første vicechef for 
afdelingen for indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i Gomel-/ 
Homyelregionen/Oblast, chef for 
politiet for offentlig sikkerhed. 

▼M45 

21. Aliaksandr 
Viachaslavavich 
ASTREIKA 

Alexander 
Viacheslavovich 
ASTREIKO 

Аляксандр 
Вячаслававiч 
АСТРЭЙКА 

Александр 
Вячеславович 
АСТРЕЙКО 

Stilling(er): tidligere 
chef for afdelingen for 
indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i 
Brestregionen/Oblast, 
generalmajor for 
militsen (politistyrke) 

chef for afdelingen for 
indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i 
Minskregionen/Oblast 

Fødselsdato: 
22.12.1971 

Fødested: Kapyl, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som chef for afdelingen for indre 
anliggender i eksekutivkomitéen i 
Brestregionen/Oblast og general
major for militsen ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen i denne region/ 
Oblast mod fredelige demon
stranter efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser, overdreven magtanven
delse og mishandling, herunder 
tortur. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som chef for afde
lingen for indre anliggender i 
eksekutivkomitéen i Minskregio
nen/Oblast. 

2.10.2020 

▼M53 

22. Leanid 
ZHURAUSKI 

Leonid 
ZHURAVSKI 

Леанiд 
ЖУРАЎСКI 

Леонид 
ЖУРАВСКИЙ 

Stilling(er): Tidligere 
chef for OMON (spe
cialpolitiafdelingen) i 
Vitebsk/Viciebsk 

Fødselsdato: 20.9.1975 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere befalings
stilling over OMON-styrkerne i 
Vitebsk/Viciebsk ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen, som blev ledet 
af OMON-styrkerne i Vitebsk/ 
Viciebsk efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser og mishandling af frede
lige demonstranter. 

2.10.2020 

▼M53



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 46 

Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

23. Mikhail DAMAR
NACKI 

Mikhail 
DOMARNAT
SKY 

Міхаіл 
ДАМАРНАЦКІ 

Михаил 
ДОМАРНАЦКИ 
Й 

Stilling(er): chef for 
OMON (specialpoliti
afdelingen) i Gomel/ 
Homyel 

Køn: mand 

Han er i sin befalingsstilling over 
OMON-styrkerne i Gomel/ 
Homyel ansvarlig for undertryk
kelses- og intimideringskampag
nen, som blev ledet af OMON- 
styrkerne i Gomel/Homyel efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling af fredelige demon
stranter. 

2.10.2020 

24. Maxim MIKHO
VICH 

Maxim MIKHO
VICH 

Максім 
МІХОВІЧ 

Максим 
МИХОВИЧ 

Stilling(er): chef for 
OMON (specialpoliti
afdelingen) i Brest, 
oberstløjtnant 

Køn: mand 

Han er i sin befalingsstilling over 
OMON-styrkerne i Brest 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen, som 
blev ledet af OMON-styrkerne i 
Brest efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser og mishandling af frede
lige demonstranter. 

2.10.2020 

25. Aleh Uladzimira
vich MATKIN 

Oleg Vladimiro
vitch MATKIN 

Алег 
Уладзіміравіч 
МАТКІН 

Олег 
Владимирович 
МАТКИН 

Stilling(er): chef i 
afdelingen for straffe
retlig korrektion i 
indenrigsministeriet, 
generalmajor for 
militsen (politistyrke) 

Køn: mand 

Han er i sin stilling som chef for 
afdelingen for strafferetlig 
korrektion, som har myndighed 
over indenrigsministeriets deten
tionsfaciliteter, ansvarlig for den 
umenneskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
tilbageholdte borgere blev udsat 
for i detentionsfaciliteterne efter 
præsidentvalget i 2020, og for 
den generelle brutale fremfærd 
over for fredelige demonstranter. 

2.10.2020 

26. Ivan Yurievich 
SAKALOUSKI 

Ivan Yurievich 
SOKOLOVSKI 

Іван Юр’евіч 
САКАЛОЎСКІ 

Иван Юрьевич 
СОКОЛОВСКИ 
Й 

Stilling(er): direktør for 
fængslet Akrestina, 
Minsk 

Køn: mand 

Han er i sin stilling som direktør 
for fængslet i Akrestina, Minsk, 
ansvarlig for den umenneskelige 
og nedværdigende behandling, 
herunder tortur, som borgere 
tilbageholdt i nævnte fængsel 
blev udsat for efter præsident
valget i 2020. 

2.10.2020 

27. Valeri Paulavich 
VAKULCHYK 

Valery Pavlovich 
VAKULCHIK 

Валерый 
Паўлавіч 

ВАКУЛЬЧЫК 

Валерий 
Павлович 
ВАКУЛЬЧИК 

Stilling(er): tidligere 
chef for komitéen for 
statssikkerhed (KGB) 

Tidligere statssekretær i 
sikkerhedsrådet 

Medhjælper for præsi
denten for Republikken 
Hviderusland — 
inspektør for Brestre
gionen/Oblast 

Fødselsdato: 19.6.1964 

Fødested: Radostovo, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere fremtræ
dende stilling som chef for 
komitéen for statssikkerhed 
(KGB) ansvarlig for KGB's 
deltagelse i undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter og oppo
sitionsmedlemmer. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som medhjælper for 
Hvideruslands præsident — 
inspektør for Brestregionen/ 
Oblast. 

2.10.2020 

▼M35
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28. Siarhei Yaugena
vich TSERABAU 

Sergey Evgenie
vich TEREBOV 

Сяргей Яўгенавіч 
ЦЕРАБАЎ 

Сергей 
Евгеньевич 
ТЕРЕБОВ 

Stilling(er): første vice
chef for komitéen for 
statssikkerhed (KGB) 

Fødselsdato: 1972 

Fødested: Borisov/Bari
saw, det tidligere USSR 
(det nuværende Hvide
rusland) 

Køn: mand 

Han er i sin fremtrædende stilling 
som første vicechef for komitéen 
for statssikkerhed (KGB) 
ansvarlig for KGB's deltagelse i 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen efter præsident
valget i 2020, navnlig vilkårlige 
anholdelser og mishandling, 
herunder tortur, af fredelige 
demonstranter og oppositions
medlemmer. 

2.10.2020 

29. Dzmitry Vasilie
vich RAVUTSKI 
Dmitry Vasilie
vich REUTSKY 

Дзмітрый 
Васільевіч 
РАВУЦКІ 
Дмитрий 
Васильевич 
РЕУЦКИЙ 

Stilling(er): vicechef for 
komitéen for statssik
kerhed (KGB) 
Køn: mand 

Han er i sin fremtrædende stilling 
som vicechef for komitéen for 
statssikkerhed (KGB) ansvarlig 
for KGB's deltagelse i under
trykkelses- og intimideringskam
pagnen efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser og mishandling, herunder 
tortur, af fredelige demonstranter 
og oppositionsmedlemmer. 

2.10.2020 

▼M45 

30. Uladzimir Vikta
ravich KALACH 
Vladimir Viktoro
vich KALACH 

Уладзiмiр 
Вiктаравiч 
КАЛАЧ 
Владимир 
Викторович 
КАЛАЧ 

Stilling(er): tidligere 
første vicechef for 
komitéen for statssik
kerhed (KGB) 
medhjælper for præsi
denten for Republikken 
Hviderusland — 
inspektør for Minskre
gionen/Oblast 
Køn: mand 
Rang: generalmajor 

Han var i sin tidligere fremtræ
dende stilling som chef for 
komitéen for statssikkerhed 
(KGB) ansvarlig for KGB's 
deltagelse i undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter og oppo
sitionsmedlemmer. 
Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som medhjælper for 
præsidenten for Republikken 
Hviderusland — inspektør for 
Minskregionen/Oblast. 

2.10.2020 

31. Alieg Anatolevich 
CHARNYSHOU 
Oleg Anatolievich 
CHERNYSHEV 

Алег 
Анатольевiч 
ЧАРНЫШОЎ 
Олег 
Анатольевич 
ЧЕРНЫШЁВ 

Stilling(er): tidligere 
første vicechef for 
komitéen for statssik
kerhed (KGB) 
næstformand for præsi
diet for Det Nationale 
Videnskabsakademi 
Køn: mand 
Rang: generalmajor 

Han var i sin tidligere fremtræ
dende stilling som chef for 
komitéen for statssikkerhed 
(KGB) ansvarlig for KGB's 
deltagelse i undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter og oppo
sitionsmedlemmer. 
Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som næstformand 
præsidiet for Det Nationale 
Videnskabsakademi. 

2.10.2020 

▼M35
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32. Aliaksandr Ulad
zimiravich 
KANYUK 

Alexander (Ale
xandr) Vladimiro
vich KONYUK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
КАНЮК 

Александр 
Владимирович 
КОНЮК 

Stilling(er): tidligere 
rigsadvokat i Repub
likken Hviderusland 

Republikken Hviderus
lands ambassadør i 
Armenien 

Fødselsdato: 11.7.1960 

Fødested: Grodno/ 
Hrodna, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som rigsadvokat ansvarlig for den 
udbredte anvendelse af straffe
sager med henblik på at udelukke 
oppositionskandidater forud for 
præsidentvalget i 2020 og 
forhindre personer i at tilslutte sig 
koordineringsrådet, som blev 
iværksat af oppositionen med 
henblik på at anfægte valgresul
tatet. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som Hvideruslands 
ambassadør i Armenien. 

2.10.2020 

▼M45 

33. Lidzia Mihailauna 
YARMOSHINA 

Lidia Mikhailovna 
YERMOSHINA 

Лiдзiя 
Мiхайлаўна 
ЯРМОШЫНА 

Лидия 
Михайловна 
ЕРМОШИНА 

Stilling(er): tidligere 
formand for den 
centrale valgkommis
sion 

Fødselsdato: 29.1.1953 

Fødested: Slutsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: kvinde 

I sin tidligere stilling som 
formand for den centrale valg
kommission var hun ansvarlig for 
dens forseelser under afviklingen 
af præsidentvalget i 2020, dens 
manglende overholdelse af 
grundlæggende internationale 
standarder vedrørende retfær
dighed og gennemsigtighed samt 
manipulation af valgresultatet. 

Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

▼M35 

34. Vadzim Dzmitrye
vich IPATAU 

Vadim Dmitrie
vich IPATOV 

Вадзім 
Дзмітрыевіч 
ІПАТАЎ 

Вадим 
Дмитриевич 
ИПАТОВ 

Stilling(er): næstfor
mand for den centrale 
valgkommission 

Fødselsdato: 
30.10.1964 

Fødested: Kolomyia, 
Ivano-Frankivskregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Ukraine) 

Køn: mand 

Som næstformand for den 
centrale valgkommission er han 
ansvarlig for dens forseelser 
under afviklingen af præsident
valget i 2020, dens manglende 
overholdelse af grundlæggende 
internationale standarder 
vedrørende retfærdighed og 
gennemsigtighed samt manipula
tion af valgresultatet. 

Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

▼M35
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▼M53 
35. Alena Mikalaeuna 

DMUHAILA 
Elena Nikolaevna 
DMUHAILO 

Алена 
Мiкалаеўна 
ДМУХАЙЛА 
Елена 
Николаевна 
ДМУХАЙЛО 

Stilling(er): tidligere 
sekretær for den 
centrale valgkommis
sion 
Fødselsdato: 1.7.1971 
Køn: kvinde 

I sin tidligere stilling som 
sekretær for den centrale valg
kommission var hun ansvarlig for 
dens forseelser under afviklingen 
af præsidentvalget i 2020, dens 
manglende overholdelse af 
grundlæggende internationale 
standarder vedrørende retfær
dighed og gennemsigtighed samt 
manipulation af valgresultatet. 
Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

▼M35 
36. Andrei Anatolie

vich GURZHY 
Andrey Anatolie
vich GURZHIY 

Андрэй 
Анатольевіч 
ГУРЖЫ 
Андрей 
Анатольевич 
ГУРЖИЙ 

Stilling(er): medlem af 
den centrale valgkom
mission 
Fødselsdato: 
10.10.1975 
Køn: mand 

Som medlem af den centrale 
valgkommissions kollegium er 
han ansvarlig for dets forseelser 
under afviklingen af præsident
valget i 2020, dets manglende 
overholdelse af grundlæggende 
internationale standarder 
vedrørende retfærdighed og 
gennemsigtighed samt manipula
tion af valgresultatet. 
Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig tilret
telagt afskedigelsen af visse oppo
sitionskandidater uden gyldig 
grund og indført uforholdsmæssige 
restriktioner over for observatører 
ved valgstederne. Den centrale 
valgkommission har ligeledes 
sikret, at valgkommissionerne, 
som er underlagt dens tilsyn, er 
sammensat på en partisk måde. 

2.10.2020 

37. Volga Leanidauna 
DARASHENKA 
Olga Leonidovna 
DOROSHENKO 

Вольга 
Леанідаўна 
ДАРАШЭНКА 
Ольга 
Леонидовна 
ДОРОШЕНКО 

Stilling(er): medlem af 
den centrale valgkom
mission 
Fødselsdato: 1976 
Køn: kvinde 

Som medlem af den centrale 
valgkommissions kollegium er 
hun ansvarlig for dets forseelser 
under afviklingen af præsident
valget i 2020, dets manglende 
overholdelse af grundlæggende 
internationale standarder 
vedrørende retfærdighed og 
gennemsigtighed samt manipula
tion af valgresultatet. 
Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

▼M35
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38. Siarhei Aliaksee
vich KALI
NOUSKI 

Sergey Alexeye
vich KALINOV
SKIY 

Сяргей 
Аляксеевіч 
КАЛІНОЎСКІ 

Сергей 
Алексеевич 
КАЛИНОВСКИ 
Й 

Stilling(er): medlem af 
den centrale valgkom
mission 

Fødselsdato: 3.1.1969 

Køn: mand 

Som medlem af den centrale 
valgkommissions kollegium er 
han ansvarlig for dets forseelser 
under afviklingen af præsident
valget i 2020, dets manglende 
overholdelse af grundlæggende 
internationale standarder 
vedrørende retfærdighed og 
gennemsigtighed samt manipula
tion af valgresultatet. 

Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

▼M53 

39. Sviatlana 
Piatrouna 
KATSUBA 

Svetlana Petrovna 
KATSUBO 

Святлана 
Пятроўна 
КАЦУБА 

Светлана 
Петровна 
КАЦУБО 

Stilling(er): tidligere 
medlem af den centrale 
valgkommission 

Fødselsdato: 6.8.1959 

Fødested: Podilsk, 
Odessaregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Ukraine) 

Køn: kvinde 

I sin tidligere stilling som 
medlem af den centrale valg
kommissions kollegium var hun 
ansvarlig for dets forseelser under 
afviklingen af præsidentvalget 
i 2020, dets manglende overhol
delse af grundlæggende inter
nationale standarder vedrørende 
retfærdighed og gennemsigtighed 
samt manipulation af valgresulta
tet. 

Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

▼M35 

40. Aliaksandr 
Mikhailavich 
LASYAKIN 

Alexander (Ale
xandr) Mikhailo
vich LOSYAKIN 

Аляксандр 
Міхайлавіч 
ЛАСЯКІН 

Александр 
Михайлович 
ЛОСЯКИН 

Stilling(er): medlem af 
den centrale valgkom
mission 

Fødselsdato: 21.7.1957 

Køn: mand 

Som medlem af den centrale 
valgkommissions kollegium er 
han ansvarlig for dets forseelser 
under afviklingen af præsident
valget i 2020, dets manglende 
overholdelse af grundlæggende 
internationale standarder 
vedrørende retfærdighed og 
gennemsigtighed samt manipula
tion af valgresultatet. 

2.10.2020 

▼M35
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Dato for 
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Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

▼M53 

41. Igar Anatolievich 
PLYSHEUSKI 

Ihor Anatolievich 
PLYSHEVSKIY 

Iгар Анатольевiч 
ПЛЫШЭЎСКI 

Игорь 
Анатольевич 
ПЛЫШЕВСКИЙ 

Stilling(er): tidligere 
medlem af den centrale 
valgkommission 

Fødselsdato: 19.2.1979 

Fødested: Lyuban, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Belarus) 

Køn: mand 

I sin tidligere stilling som 
medlem af den centrale valg
kommissions kollegium var han 
ansvarlig for dets forseelser under 
afviklingen af præsidentvalget 
i 2020, dets manglende overhol
delse af grundlæggende inter
nationale standarder vedrørende 
retfærdighed og gennemsigtighed 
samt manipulation af valgresulta
tet. 

Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

42. Marina Yureuna 
RAKHMANAVA 

Marina Yurievna 
RAKHMANOVA 

Марына Юр’еўна 
РАХМАНАВА 

Марина Юрьевна 
РАХМАНОВА 

Stilling(er): tidligere 
medlem af den centrale 
valgkommission 

Fødselsdato: 26.9.1970 

Køn: kvinde 

I sin tidligere stilling som 
medlem af den centrale valg
kommissions kollegium var hun 
ansvarlig for dets forseelser under 
afviklingen af præsidentvalget 
i 2020, dets manglende overhol
delse af grundlæggende inter
nationale standarder vedrørende 
retfærdighed og gennemsigtighed 
samt manipulation af valgresulta
tet. 

Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

▼M35
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Dato for 
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43. Aleh Leanidavich 
SLIZHEUSKI 

Oleg Leonidovich 
SLIZHEVSKI 

Алег Леанідавіч 
СЛIЖЭЎСКІ 

Олег Леонидович 
СЛИЖЕВСКИЙ 

Stilling(er): medlem af 
den centrale valgkom
mission 

Fødselsdato: 16.8.1972 

Fødested: Grodno/ 
Hrodna, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Som medlem af den centrale 
valgkommissions kollegium er 
han ansvarlig for dets forseelser 
under afviklingen af præsident
valget i 2020, dets manglende 
overholdelse af grundlæggende 
internationale standarder 
vedrørende retfærdighed og 
gennemsigtighed samt manipula
tion af valgresultatet. 

Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

44. Irina Aliaksand
rauna TSELIKA
VETS 

Irina Alexan
drovna TSELIKO
VEC 

Ірына 
Аляксандраўна 
ЦЭЛІКАВЕЦ 

Ирина 
Александровна 
ЦЕЛИКОВЕЦ 

Stilling(er): medlem af 
den centrale valgkom
mission 

Fødselsdato: 2.11.1976 

Fødested: Zhlobin, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: kvinde 

Som medlem af den centrale 
valgkommissions kollegium er 
hun ansvarlig for dets forseelser 
under afviklingen af præsident
valget i 2020, dets manglende 
overholdelse af grundlæggende 
internationale standarder 
vedrørende retfærdighed og 
gennemsigtighed samt manipula
tion af valgresultatet. 

Den centrale valgkommission og 
dens kollegium har navnlig 
tilrettelagt afskedigelsen af visse 
oppositionskandidater uden 
gyldig grund og indført ufor
holdsmæssige restriktioner over 
for observatører ved valgstederne. 
Den centrale valgkommission har 
ligeledes sikret, at valgkommis
sionerne, som er underlagt dens 
tilsyn, er sammensat på en partisk 
måde. 

2.10.2020 

45. Aliaksandr Ryho
ravich LUKAS
HENKA 

Alexander (Ale
xandr) Grigorie
vich LUKAS
HENKO 

Аляксандр 
Рыгоравіч 
ЛУКАШЭНКА 

Александр 
Григорьевич 
ЛУКАШЕНКО 

Stilling(er): præsident 
for Republikken 
Hviderusland 

Fødselsdato: 30.8.1954 

Fødested: Landsbyen 
Kopys, Vitebsk-/Vici
ebskregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

I egenskab af Hvideruslands 
præsident, som de statslige 
organer er underlagt, er han 
ansvarlig for statsapparatets 
voldelige undertrykkelse før og 
efter præsidentvalget i 2020, 
navnlig afvisning af centrale 
oppositionskandidater, vilkårlige 
anholdelser og mishandling af 
fredelige demonstranter samt 
intimidering af og vold mod 
journalister. 

6.11.2020 

▼M35
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▼M45 

46. Viktar Aliaksand
ravich LUKAS
HENKA 

Viktor Aleksan
drovich LUKAS
HENKO 

Вiктар 
Аляксандравiч 
ЛУКАШЭНКА 

Виктор 
Александрович 
ЛУКАШЕНКО 

Stilling(er): tidligere 
national sikkerhedsråd
giver for præsidenten, 
medlem af sikkerheds
rådet 

formand for Hviderus
lands Olympiske 
Komité 

Fødselsdato: 
28.11.1975 

Fødested: Mahiliou/ 
Mogilev, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Personligt ID-nummer: 
3281175A014PB8 

I sin tidligere stilling som præsi
dentens nationale sikkerhedsråd
giver og som medlem af sikker
hedsrådet samt i kraft af sin 
uformelle stilling som tilsynsfør
ende med Hvideruslands sikker
hedsstyrker var han ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen, som blev ledet 
af statsapparatet efter præsident
valget i 2020, navnlig vilkårlige 
anholdelser og mishandling, 
herunder tortur, af fredelige 
demonstranter samt intimidering 
af og vold mod journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som formand Hvide
ruslands Olympiske Komité. I 
denne stilling, som han blev 
udnævnt til den 26. februar 2021, 
har han ansvaret for den 
mishandling, som idrætsudøveren 
Krystsina Tsimanouskaya blev 
udsat for af embedsmænd fra 
Hvideruslands Olympiske Komité 
under de olympiske sommerlege i 
Tokyo i 2020. 

6.11.2020 

▼M35 

47. Ihar Piatrovich 
SERGYAENKA 

Igor Petrovich 
SERGEENKO 

Ігар Пятровіч 
СЕРГЯЕНКА 

Игорь Петрович 
СЕРГЕЕНКО 

Stilling(er): stabschef 
for præsidentens kontor 

Fødselsdato: 14.1.1963 

Fødested: landsbyen 
Stolitsa, Vitebsk-/Vici
ebskregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

I sin stilling som stabschef for 
præsidentens kontor er han nært 
knyttet til præsidenten og er 
ansvarlig for at sikre gennem
førelse af præsidentens beføjelser 
på det indenrigs- og udenrigs
politiske område. Han støtter 
således Lukasjenkoregimet, 
herunder i undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen, som 
blev ledet af statsapparatet efter 
præsidentvalget i 2020. 

6.11.2020 

48. Ivan Stanislava
vich TERTEL 

Ivan Stanislavo
vich TERTEL 

Іван 
Станіслававіч 
ТЭРТЭЛЬ 

Иван 
Станиславович 
ТЕРТЕЛЬ 

Stilling(er): formand for 
komitéen for statssik
kerhed (KGB), tidligere 
formand for komitéen 
for statskontrol 

Fødselsdato: 8.9.1966 

Fødested: landsbyen 
Privalka/Privalki i 
Grodno-/Hrodnaregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

I sin ledende stilling som 
formand for komitéen for stats
sikkerhed (KGB) og i sin 
tidligere stilling som formand for 
komitéen for statskontrol er han 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen ledet af 
statsapparatet efter præsident
valget i 2020, navnlig vilkårlige 
anholdelser og mishandling, 
herunder tortur, af fredelige 
demonstranter samt intimidering 
af og vold mod journalister. 

6.11.2020 

▼M35
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▼M45 

49. Raman Ivanavich 
MELNIK 

Roman Ivanovich 
MELNIK 

Раман Iванавiч 
МЕЛЬНIК 

Роман Иванович 
МЕЛЬНИК 

Stilling(er): tidligere 
chef for hoveddirekto
ratet for beskyttelse og 
forebyggelse af lov og 
orden i indenrigsmini
steriet 

chef for forvaltningen 
af Leninskydistriktet i 
Minsk 

Fødselsdato: 29.5.1964 

Køn: mand 

I sin tidligere ledende stilling 
som chef for hoveddirektoratet 
for beskyttelse og forebyggelse af 
lov og orden i indenrigsministe
riet var han ansvarlig for under
trykkelses- og intimideringskam
pagnen ledet af statsapparatet 
efter præsidentvalget i 2020, 
navnlig vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter samt 
intimidering af og vold mod 
journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som chef for forvalt
ningen af Leninskydistriktet i 
Minsk. 

6.11.2020 

50. Ivan Danilavich 
NASKEVICH 

Ivan Danilovich 
NOSKEVICH 

Iван Данiлавiч 
НАСКЕВIЧ 

Иван Данилович 
НОСКЕВИЧ 

Stilling(er): tidligere 
formand for undersø
gelseskomitéen 

medlem af undersøgel
seskomitéens reserve 

Fødselsdato: 25.3.1970 

Fødested: landsbyen 
Cierabličy i Brestregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

I sin tidligere ledende stilling 
som formand for undersøgelses
komitéen var han ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen ledet af denne 
komité efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig undersøgelser 
indledt mod koordineringsrådet 
og fredelige demonstranter. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som medlem af 
undersøgelseskomitéens reserve. 

6.11.2020 

▼M35 

51. Aliaksey Aliak
sandravich 
VOLKAU 

Alexei Alexandro
vich VOLKOV 

Аляксей 
Аляксандравіч 
ВОЛКАЎ 

Алексей 
Александрович 
ВОЛКОВ 

Stilling(er): tidligere 
første næstformand for 
undersøgelseskomitéen, 
nu formand for den 
statslige komité for 
kriminalteknisk eksper
tise 

Fødselsdato: 7.9.1973 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

I sin tidligere ledende stilling 
som første næstformand for 
undersøgelseskomitéen er han 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen ledet af 
komitéen efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig undersøgelser 
indledt mod koordineringsrådet 
og fredelige demonstranter. 

6.11.2020 

▼M35



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 55 

Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

52. Siarhei Yakaule
vich AZEMSHA 

Sergei Yakovle
vich AZEMSHA 

Сяргей Якаўлевіч 
АЗЕМША 

Сергей 
Яковлевич 
АЗЕМША 

Stilling(er): næstfor
mand for undersøgel
seskomitéen 

Fødselsdato: 17.7.1974 

Fødested: Rechitsa, 
Gomel-/Homyelregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

I sin ledende stilling som næst
formand for undersøgelseskomi
téen er han ansvarlig for under
trykkelses- og intimideringskam
pagnen ledet af komitéen efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
undersøgelser indledt mod 
koordineringsrådet og fredelige 
demonstranter. 

6.11.2020 

▼M45 

53. Andrei Fiodara
vich SMAL 

Andrei Fyodoro
vich SMAL 

Андрэй 
Фёдаравiч 
СМАЛЬ 

Андрей 
Федорович 
СМАЛЬ 

Stilling(er): tidligere 
næstformand for under
søgelseskomitéen 

Fødselsdato: 1.8.1973 

Fødested: Brest, det 
tidligere USSR, (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

I sin tidligere ledende stilling 
som næstformand for undersø
gelseskomitéen var han ansvarlig 
for undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen ledet af komi
téen efter præsidentvalget i 2020, 
navnlig undersøgelser indledt 
mod koordineringsrådet og 
fredelige demonstranter. 

6.11.2020 

▼M35 

54. Andrei Yurevich 
PAULIU
CHENKA 

Andrei Yurevich 
PAVLYU
CHENKO 

Андрэй Юр’евіч 
ПАЎЛЮЧЕНКА 

Андрей Юрьевич 
ПАВЛЮЧЕНКО 

Stilling(er): chef for 
operations- og analyse
centret 

Fødselsdato: 1.8.1971 

Køn: mand 

I sin ledende stilling som chef for 
operations- og analysecentret er 
han nært knyttet til præsidenten 
og er ansvarlig for undertryk
kelsen af civilsamfundet, navnlig 
afbrydelsen af forbindelsen til 
telekommunikationsnet som et 
middel til undertrykkelse af 
civilsamfundet, fredelige demon
stranter og journalister. 

6.11.2020 

55. Ihar Ivanavich 
BUZOUSKI 

Igor Ivanovich 
BUZOVSKI 

Ігар Іванавіч 
БУЗОЎСКІ 

Игорь Иванович 
БУЗОВСКИЙ 

Stilling(er): viceinfor
mationsminister 

Fødselsdato: 10.7.1972 

Fødested: landsbyen 
Koshelevo, Grodno-/ 
Hrodnaregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

I sin ledende stilling som vicein
formationsminister er han 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
civilsamfundet, navnlig infor
mationsministeriets beslutning 
om at blokere for adgangen til 
uafhængige websteder og 
begrænse internetadgangen i 
Hviderusland efter præsident
valget i 2020 som et middel til 
undertrykkelse af civilsamfundet, 
fredelige demonstranter og jour
nalister. 

6.11.2020 

▼M35
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56. Natallia Mikala
euna EISMANT 

Natalia Nikolay
evna EISMONT 

Наталля 
Мікалаеўна 
ЭЙСМАНТ 

Наталья 
Николаевна 
ЭЙСМОНТ 

Stilling(er): pressesek
retær for Hvideruslands 
præsident 

Fødselsdato: 16.2.1984 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Fødenavn: Kirsanova 
(russisk skrivemåde: 
Кирсанова) eller 
Selyun (russisk skrive
måde: Селюн) 

Køn: kvinde 

I sin stilling som pressesekretær 
for Hvideruslands præsident er 
hun nært knyttet til præsidenten 
og ansvarlig for at koordinere 
præsidentens medieaktiviteter, 
herunder udarbejdelse af erklæ
ringer og tilrettelæggelse af 
offentlige optrædener. Hun støtter 
således Lukasjenkoregimet, 
herunder i undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen ledet af 
statsapparatet efter præsident
valget i 2020. Navnlig bidrog 
hun med sine offentlige erklæ
ringer efter præsidentvalget 
i 2020, hvor hun forsvarede 
præsidenten og kritiserede oppo
sitionsaktivister og fredelige 
demonstranter, til alvorlig under
gravning af demokratiet og rets
statsforholdene i Hviderusland. 

6.11.2020 

57. Siarhei Yaugena
vich ZUBKOU 

Sergei Yevgene
vich ZUBKOV 

Сяргей Яўгенавіч 
ЗУБКОЎ 

Сергей 
Евгеньевич 
ЗУБКОВ 

Stilling(er): øverstbefa
lende for Alfaenheden 

Fødselsdato: 21.8.1975 

Køn: mand 

I sin stilling som øverstbefalende 
for Alfaenhedens styrker er han 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen udført af 
disse styrker efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser og mishandling, herunder 
tortur, af fredelige demonstranter 
samt intimidering af og vold mod 
journalister. 

6.11.2020 

58. Andrei Aliaksee
vich RAUKOU 

Andrei Alexeye
vich RAVKOV 

Андрэй 
Аляксеевіч 
РАЎКОЎ 

Андрей 
Алексеевич 
РАВКОВ 

Stilling(er): tidligere 
statssekretær for 
sikkerhedsrådet 

Republikken Hviderus
lands ambassadør i 
Aserbajdsjan 

Fødselsdato: 25.6.1967 

Fødested: landsbyen 
Revyaki, Vitebsk-/Vici
ebskregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

På baggrund af sin tidligere stil
ling som statssekretær for 
sikkerhedsrådet har han været 
nært knyttet til præsidenten og 
var ansvarlig for undertrykkelses- 
og intimideringskampagnen 
udført af statsapparatet efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter samt 
intimidering af og vold mod 
journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som Hvideruslands 
ambassadør i Aserbajdsjan. 

6.11.2020 

▼M35
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59. Pyotr Piatrovich 
MIKLASHEVICH 

Petr Petrovich 
MIKLASHEVICH 

Пётр Пятровіч 
МІКЛАШЭВІЧ 

Петр Петрович 
МИКЛАШЕВИЧ 

Stilling(er): præsident 
for Republikken 
Hvideruslands forfat
ningsdomstol 

Fødselsdato: 
18.10.1954 

Fødested: Minskregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Som præsident for forfatnings
domstolen er han ansvarlig for 
forfatningsdomstolens afgørelse 
af 25. august 2020, som legiti
merede de manipulerede valg
resultater. Han har dermed støttet 
og lettet statsapparatets under
trykkelses- og intimideringskam
pagne mod fredelige demon
stranter og journalister og er 
således ansvarlig for alvorlig 
undergravning af demokratiet og 
retsstatsforholdene i Hviderus
land. 

6.11.2020 

60. Anatol Aliaksand
ravich SIVAK 

Anatoli Alexan
drovich SIVAK 

Анатоль 
Аляксандравіч 
СІВАК 

Анатолий 
Александрович 
СИВАК 

Stilling(er): vicepremi
erminister, tidligere 
formand for eksekutiv
komitéen i Minsk 

Fødselsdato: 19.7.1962 

Fødested: Zavoit, 
Narovlya District, 
Gomel-/Homyelregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Han har i sin tidligere ledende 
egenskab af formand for ekseku
tivkomitéen i Minsk været 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen, som 
blev ledet af lokalforvaltningen i 
Minsk under hans tilsyn efter 
præsidentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter samt 
intimidering af og vold mod 
journalister. Han har fremsat 
adskillige offentlige udtalelser, 
hvor han kritiserede fredelige 
protester i Hviderusland. 

Han støtter i sin nuværende 
ledende stilling som vicepremier
minister fortsat Lukasjenkoregi
met. 

17.12.2020 

61. Ivan Mikhailavich 
EISMANT 

Ivan Mikhailovich 
EISMONT 

Іван Міхайлавіч 
ЭЙСМАНТ 

Иван 
Михайлович 
ЭЙСМОНТ 

Stilling(er): formand for 
det hviderussiske stats
lige TV- og radio
spredningsselskab, 
direktør i selskabet 
Belteleradio 

Fødselsdato: 20.1.1977 

Fødested: Grodno/ 
Hrodna, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Han er i sin nuværende stilling 
som direktør i Hvideruslands 
statslige TV- og radiosprednings
selskab ansvarlig for udbredelsen 
af statspropaganda i offentlige 
medier og støtter løbende Lukas
jenkoregimet. Det omfatter brug 
af mediekanaler for at støtte, at 
præsidenten fortsætter i embedet 
trods det manipulerede præsi
dentvalg den 9. august 2020 og 
den efterfølgende og gentagne 
voldelige undertrykkelse af 
fredelige og legitime protester. 

17.12.2020 

▼M35
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Eismont har fremsat offentlige 
udtalelser, hvor han kritiserede de 
fredelige protester, og har nægtet 
mediedækning af protesterne. 
Han afskedigede også strejkende 
ansatte i selskabet Belteleradio 
under sin ledelse og gjorde sig 
dermed ansvarlig for brud på 
menneskerettighederne. 

62. Uladzimir Stsiapa
navich KARANIK 

Vladimir Stepano
vich KARANIK 

Уладзімір 
Сцяпанавіч 
КАРАНІК 

Владимир 
Степанович 
КАРАНИК 

Stilling(er): guvernør 
for Grodno-/Hrodnare
gionen/Oblast, tidligere 
sundhedsminister 

Fødselsdato: 
30.11.1973 

Fødested: Grodno/ 
Hrodna, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere ledende 
egenskab af sundhedsminister 
ansvarlig for at bruge sundheds
ydelser til at undertrykke frede
lige protestanter, bl.a. ved at 
bruge ambulancer til at transpor
tere protestanter med behov for 
lægebehandling til isolations
lokaler i stedet for hospitaler. 
Han har fremsat adskillige 
offentlige udtalelser, hvor han 
kritiserede de fredelige protester i 
Hviderusland, og hvor han en 
enkelt gang beskyldte en 
protestant for at være påvirket. 

Han støtter i sin nuværende 
ledende stilling som guvernør for 
Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast 
fortsat Lukasjenkoregimet. 

17.12.2020 

63. Natallia Ivanauna 
KACHANAVA 

Natalia Ivanovna 
KOCHANOVA 

Наталля Іванаўна 
КАЧАНАВА 

Наталья 
Ивановна 
КОЧАНОВА 

Stilling(er): formand for 
Republikrådet i Hvide
ruslands Nationalfor
samling 

Fødselsdato: 25.9.1960 

Fødested: Polotsk, 
Vitebsk-/Viciebskregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: kvinde 

Hun er i sin nuværende ledende 
stilling som formand for Repub
likrådet i Hvideruslands Natio
nalforsamling ansvarlig for at 
støtte præsidentens beslutninger 
på det indenrigspolitiske område. 
Hun er ansvarlig for at have 
tilrettelagt det manipulerede valg 
den 9. august 2020. Hun har 
fremsat offentlige udtalelser, hvor 
hun forsvarede sikkerhedsstyr
kernes brutale fremfærd over for 
fredelige demonstranter. 

17.12.2020 

▼M35
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▼M53 

64. Pavel Mikalaevich 
LIOHKI 

Pavel Nikolaevich 
LIOHKI 

Павел Мiкалаевiч 
ЛЁГКI 

Павел 
Николаевич 
ЛЁГКИЙ 

Stilling(er): minister
rådgiver ved den bela
rusiske ambassade i 
Moskva, Rusland, 
tidligere første vicein
formationsminister 

Fødselsdato: 30.5.1972 

Fødested: Baranavichy, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Belarus) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere ledende 
stilling som første viceinfor
mationsminister ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfun
det, navnlig informationsministe
riets beslutning om at blokere for 
adgangen til uafhængige 
websteder og begrænse inter
netadgangen i Belarus efter 
præsidentvalget i 2020 som et 
middel til undertrykkelse af 
civilsamfundet, fredelige demon
stranter og journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som ministerrådgiver 
ved den belarusiske ambassade i 
Moskva, Rusland. 

17.12.2020 

65. Ihar Uladzimira
vich LUTSKY 

Igor Vladimiro
vich LUTSKY 

Iгар 
Уладзiмiравiч 
ЛУЦКI 

Игорь 
Владимирович 
ЛУЦКИЙ 

Stilling(er): vicechef i 
præsidentens kontor, 
tidligere informations
minister 

Fødselsdato: 
31.10.1972 

Fødested: Stolin, 
Brestregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Belarus) 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere ledende 
stilling som informationsminister 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
civilsamfundet, navnlig infor
mationsministeriets beslutning 
om at blokere for adgangen til 
uafhængige websteder og 
begrænse internetadgangen i 
Belarus efter præsidentvalget 
i 2020 som et middel til under
trykkelse af civilsamfundet, 
fredelige demonstranter og jour
nalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som vicechef i præsi
dentens kontor. 

17.12.2020 

▼M35 

66. Andrei Ivanavich 
SHVED 

Andrei Ivanovich 
SHVED 

Андрэй Іванавіч 
ШВЕД 

Андрей 
Иванович ШВЕД 

Stilling(er): offentlig 
anklager i Hviderusland 

Fødselsdato: 21.4.1973 

Fødested: Glushkovi
chi, Gomel-/Homyelre
gionen/Oblast, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Han er i sin stilling som offentlig 
anklager ansvarlig for den igang
værende undertrykkelse af civil
samfundet og den demokratiske 
opposition, navnlig ved at 
iværksætte adskillige straffesager 
mod fredelige demonstranter, 
oppositionsledere og journalister 
efter præsidentvalget i 2020. Han 
har også fremsat offentlige udta
lelser, hvor han truede deltagerne 
i »uautoriserede møder« med 
straf. 

17.12.2020 

▼M35
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67. Genadz Andree
vich BOGDAN 

Gennady Andreie
vich BOGDAN 

Генадзь 
Андрэевіч 
БОГДАН 

Геннадий 
Андреевич 
БОГДАН 

Stilling(er): vicechef for 
ejendomsadministra
tionsdirektoratet for 
Hvideruslands præsi
dent 

Fødselsdato: 8.1.1977 

Køn: mand 

Han fører i sin stilling som vice
chef for ejendomsadministra
tionsdirektoratet for Hviderus
lands præsident tilsyn med 
adskillige virksomheder. Organet 
under hans ledelse yder finansiel, 
materiel og teknisk, social, 
husholdningsmæssig og medi
cinsk støtte til statsapparatet og 
republikkens myndigheder. Han 
er tæt tilknyttet præsidenten og 
støtter fortsat Lukasjenkoregimet. 

17.12.2020 

68. Ihar Paulavich 
BURMISTRAU 

Igor Pavlovich 
BURMISTROV 

Ігар Паўлавіч 
БУРМІСТРАЎ 

Игорь Павлович 
БУРМИСТРОВ 

Stilling(er): stabschef 
og første viceøverst
befalende for inden
rigsministeriets interne 
tropper 

Fødselsdato: 30.9.1968 

Køn: mand 

Han er i sin ledende stilling som 
første viceøverstbefalende for 
indenrigsministeriets interne 
tropper ansvarlig for undertryk
kelses- og intimideringskampag
nen, som blev ledet af de interne 
tropper under hans kommando 
efter præsidentvalget i 2020, 
navnlig vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter samt 
intimidering af og vold mod 
journalister. 

17.12.2020 

69. Arciom Kanstanti
navich DUNKA 

Artem Konstanti
novich DUNKO 

Арцём 
Канстанцінавіч 
ДУНЬКА 

Артем 
Константинович 
ДУНЬКО 

Stilling(er): senior
inspektør for særlige 
spørgsmål i afdelingen 
for finansiel efterforsk
ning i den statslige 
kontrolkomité 

Fødselsdato: 8.6.1990 

Køn: mand 

Han er i sin ledende stilling som 
seniorinspektør for særlige 
spørgsmål i afdelingen for 
finansiel efterforskning i den 
statslige kontrolkomité ansvarlig 
for undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen ledet af stats
apparatet efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig efterforskninger 
rettet mod oppositionsledere og 
aktivister. 

17.12.2020 

▼M35
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▼M45 

70. Aleh Heorhievich 
KARAZIEI 

Oleg Georgevich 
KARAZEI 

Алег Георгiевiч 
КАРАЗЕЙ 

Олег Георгиевич 
КАРАЗЕЙ 

Stilling(er): tidligere 
chef for forebyggelses
afdelingen i hoveddi
rektoratet for retshånd
hævelse og forebyg
gelse i politiet for 
offentlig sikkerhed 
under indenrigsministe
riet 

lektor ved indenrigs
ministeriets akademi 

Fødselsdato: 1.1.1979 

Fødested: Minskregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

I sin tidligere ledende stilling 
som chef for forebyggelsesafde
lingen i hoveddirektoratet for 
retshåndhævelse og forebyggelse 
i politiet for offentlig sikkerhed 
under indenrigsministeriet var 
han ansvarlig for undertrykkelses- 
og intimideringskampagnen ledet 
af politistyrkerne efter præsident
valget i 2020, navnlig vilkårlige 
anholdelser og mishandling, 
herunder tortur, af fredelige 
demonstranter samt intimidering 
af og vold mod journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som lektor ved inden
rigsministeriets akademi. 

17.12.2020 

▼M53 

71. Dzmitry Aliak
sandravich 
KURYAN 

Dmitry Alexan
drovich 
KURYAN 

Дзмiтрый 
Аляксандравiч 
КУРЬЯН 

Дмитрий 
Александрович 
КУРЬЯН 

Stilling(er): vicechef for 
indenrigsministeriets 
akademis offentlige 
milits, oberst i politiet, 
tidligere vicechef for 
hoveddirektoratet og 
chef for direktoratet for 
retshåndhævelse i 
indenrigsministeriet 

Fødselsdato: 3.10.1974 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere ledende 
stilling som vicechef for hoved
direktoratet og chef for direkto
ratet for retshåndhævelse i 
indenrigsministeriet ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen ledet af politi
styrkerne efter præsidentvalget 
i 2020, navnlig vilkårlige anhol
delser og mishandling, herunder 
tortur, af fredelige demonstranter 
samt intimidering af og vold mod 
journalister. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som vicechef for 
indenrigsministeriets akademis 
offentlige milits og har fortsat 
rang af oberst i politiet. 

17.12.2020 

▼M35 

72. Aliaksandr 
Henrykavich 
TURCHIN 

Alexander (Ale
xandr) Henriho
vich TURCHIN 

Аляксандр 
Генрыхавіч 
ТУРЧЫН 

Александр 
Генрихович 
ТУРЧИН 

Stilling(er): formand for 
den regionale ekseku
tivkomité i Minsk 

Fødselsdato: 2.7.1975 

Fødested: Novogrudok, 
Grodno-/Hrodnaregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Han er i sin stilling som formand 
for den regionale eksekutiv
komité i Minsk ansvarlig for at 
føre tilsyn med lokaladministra
tionen, herunder en række komi
téer. Han støtter dermed Lukas
jenkoregimet. 

17.12.2020 

▼M35
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▼M53 

73. Dzmitry Mikalae
vich SHUMILIN 

Dmitry Nikolaye
vich SHUMILIN 

Дзмiтрый 
Мiкалаевiч 
ШУМIЛIН 

Дмитрий 
Николаевич 
ШУМИЛИН 

Stilling(er): vicechef for 
direktoratet for beskyt
telse af lov og orden og 
forebyggelse, tidligere 
vicechef for direktoratet 
for massebegivenheder 
i GUVD (hovedkon
toret for indenrigsanlig
gender) i eksekutiv
komitéen i Minsk 

Fødselsdato: 26.7.1977 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som vicechef for direktoratet for 
massebegivenheder i GUVD i 
eksekutivkomitéen i Minsk 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen ledet af 
lokalforvaltningen efter præsi
dentvalget i 2020, navnlig 
vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter samt 
intimidering af og vold mod 
journalister. 

Der foreligger dokumentation for, 
at han personligt deltog i ulovlig 
tilbageholdelse af fredelige 
demonstranter. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som vicechef for 
direktoratet for beskyttelse af lov 
og orden og forebyggelse i 
GUVD (hovedkontoret for 
indenrigsanliggender) i ekseku
tivkomitéen i Minsk. 

17.12.2020 

▼M35 

74. Vital Ivanavich 
STASIUKEVICH 

Vitalyi Ivanovich 
STASIUKEVICH 

Віталь Іванавіч 
СТАСЮКЕВІЧ 

Виталий 
Иванович 
СТАСЮКЕВИЧ 

Stilling(er): vicechef for 
politiet for offentlig 
sikkerhed i Grodno/ 
Hrodna 

Fødselsdato: 5.3.1976 

Fødested: Grodno/ 
Hrodna, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Han er i sin stilling som vicechef 
for politiet for offentlig sikkerhed 
i Grodno/Hrodna ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen, som blev ledet 
af den lokale politistyrke under 
hans kommando efter præsident
valget i 2020, navnlig vilkårlige 
anholdelser og mishandling, 
herunder tortur, af fredelige 
demonstranter samt intimidering 
af og vold mod journalister. 

Ifølge vidner førte han personligt 
tilsyn med den ulovlige tilbage
holdelse af fredelige demonstran
ter. 

17.12.2020 

▼M53 

75. Siarhei Leanida
vich KALINNIK 

Sergei Leonido
vich KALINNIK 

Сяргей 
Леанiдавiч 
КАЛИННИК 

Сергей 
Леонидович 
КАЛИННИК 

Stilling(er): tidligere 
oberst i politiet, chef 
for politiet i Sovetsky
distriktet i Minsk 

Fødselsdato: 23.7.1979 

Køn: mand 

Han var i sin tidligere stilling 
som chef for politiet i Sovetsky
distriktet i Minsk ansvarlig for 
undertrykkelses- og intimide
ringskampagnen, som blev ledet 
af den lokale politistyrke under 
hans kommando efter præsident
valget i 2020, navnlig vilkårlige 
anholdelser og mishandling, 
herunder tortur, af fredelige 
demonstranter samt intimidering 
af og vold mod journalister. 

17.12.2020 

▼M35
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Ifølge vidner førte han personligt 
tilsyn med og deltog i tortur af 
ulovligt tilbageholdte demon
stranter. 

▼M35 

76. Vadzim Siarhae
vich PRYGARA 

Vadim Sergeye
vich PRIGARA 

Вадзім Сяргеевіч 
ПРЫГАРА 

Вадим Сергеевич 
ПРИГАРА 

Stilling(er): oberstløjt
nant i politiet, chef for 
distriktspolitiet i Molo
dechno 

Fødselsdato: 
31.10.1980 

Køn: mand 

Han er i sin stilling som chef for 
distriktspolitiet i Molodechno 
ansvarlig for undertrykkelses- og 
intimideringskampagnen, som 
blev ledet af den lokale politi
styrke under hans kommando 
efter præsidentvalget i 2020, 
navnlig vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter samt 
intimidering af og vold mod 
journalister. 

Ifølge vidner førte han personligt 
tilsyn med prygl af ulovligt 
tilbageholdte demonstranter. Han 
fremsatte også flere nedsættende 
udtalelser om demonstranterne til 
medierne. 

17.12.2020 

▼M45 

77. Viktar Ivanavich 
STANIS
LAUCHYK 

Viktor Ivanovich 
STANISLAV
CHIK 

Вiктар Iванавiч 
СТАНIСЛАЎЧ 
ЫК 

Виктор Иванович 
СТАНИСЛАВЧ 
ИК 

Stilling(er): tidligere 
vicechef for politiet i 
Sovetskydistriktet i 
Minsk, chef for politiet 
for offentlig sikkerhed 

første vicechef for 
center for videregående 
studier og specialister i 
indenrigsministeriet 

Fødselsdato: 27.1.1971 

Køn: mand 

I sin tidligere stilling som vice
chef for politiet i Sovetsky
distriktet i Minsk og chef for 
politiet for offentlig sikkerhed var 
han ansvarlig for undertrykkelses- 
og intimideringskampagnen, som 
blev ledet af den lokale politi
styrke under hans kommando 
efter præsidentvalget i 2020, 
navnlig vilkårlige anholdelser og 
mishandling, herunder tortur, af 
fredelige demonstranter samt 
intimidering af og vold mod 
journalister. 

Ifølge vidner første han person
ligt tilsyn med tilbageholdelsen af 
fredelige demonstranter og prygl 
af de demonstranter, der blev 
ulovligt tilbageholdt. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som første vicechef for 
center for videregående studier 
og specialister i indenrigsmini
steriet. 

17.12.2020 

▼M53 

78. Aliaksandr Aliak
sandravich 
PIETRASH 

Alexander (Ale
xandr) Alexandro
vich PETRASH 

Аляксандр 
Аляксандравiч 
ПЕТРАШ 

Александр 
Александрович 
ПЕТРАШ 

Stilling(er): formand for 
Tsentralnydistriktsretten 
i Minsk, tidligere 
formand for Moskov
skidistriktsretten i 
Minsk 

Han var i sin tidligere stilling 
som formand for Moskovski
distriktsretten i Minsk ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod journalister, 
oppositionsledere, aktivister og 
demonstranter. Krænkelser af 
retten til forsvar og påberåbelse 

17.12.2020 

▼M53
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Fødselsdato: 16.5.1988 

Køn: mand 

af udtalelser fra falske vidner 
blev rapporteret under de rets
møder, som blev gennemført 
under hans tilsyn. 

Han medvirkede til at udstede 
bøder til og tilbageholde demon
stranter, journalister og opposi
tionsledere efter præsidentvalget 
i 2020. 

Han er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som formand for 
Tsentralnydistriktsretten i Minsk. 

▼M35 

79. Andrei Aliaksand
ravich LAHUNO
VICH 

Andrei Alexan
drovich LAHU
NOVICH 

Андрэй 
Аляксандравіч 
ЛАГУНОВІЧ 

Андрей 
Александрович 
ЛАГУНОВИЧ 

Stilling(er): dommer i 
Sovetskydistriktsretten i 
Gomel/Homyel 

Køn: mand 

Han er i sin stilling som dommer 
i Sovetskydistriktsretten i Gomel/ 
Homyel ansvarlig for adskillige 
politisk motiverede kendelser 
mod journalister, aktivister og 
demonstranter. Krænkelser af 
retten til forsvar blev rapporteret 
under de retsmøder, som blev 
gennemført under hans tilsyn. 

Han er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

17.12.2020 

80. Alena Vasileuna 
LITVINA 

Elena Vasilevna 
LITVINA 

Алена Васільеўна 
ЛІТВІНА 

Елена 
Васильевна 
ЛИТВИНА 

Stilling(er): dommer i 
Leninskydistriktsretten i 
Mogilev/Mahiliou 

Køn: kvinde 

Hun er i sin stilling som dommer 
i Leninskydistriktsretten i Mogi
lev/Mahiliou ansvarlig for 
adskillige politisk motiverede 
kendelser mod journalister, 
oppositionsledere, aktivister og 
demonstranter, navnlig domfæl
delsen af Siarhei Tsikhanousky, 
som er oppositionsaktivist og 
ægtemand til præsidentkandidaten 
Svetlana Tsikhanouskaya. Kræn
kelser af retten til forsvar blev 
rapporteret under de retsmøder, 
som blev gennemført under 
hendes tilsyn. 

17.12.2020 

▼M53
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Hun er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

81. Victoria Valery
euna 
SHABUNYA 

Victoria Vale
revna SHABU
NYA 

Вікторыя 
Валер’еўна 
ШАБУНЯ 

Виктория 
Валерьевна 
ШАБУНЯ 

Stilling(er): dommer i 
den centrale distriktsret 
i Minsk 

Fødselsdato: 27.2.1974 

Køn: kvinde 

Hun er i sin stilling som dommer 
i den centrale distriktsret i Minsk 
ansvarlig for adskillige politisk 
motiverede kendelser mod jour
nalister, oppositionsledere, akti
vister og demonstranter, navnlig 
domfældelsen af Sergei Dylev
sky, som er medlem af koordi
neringsrådet og leder af en strej
kekomité. Krænkelser af retten til 
forsvar blev rapporteret under de 
retsmøder, som blev gennemført 
under hendes tilsyn. 

Hun er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

17.12.2020 

82. Alena Aliaksand
ravna ZHYVITSA 

Elena Alexan
drovna 
ZHYVITSA 

Алена 
Аляксандравна 
ЖЫВІЦА 

Елена 
Александровна 
ЖИВИЦА 

Stilling(er): dommer i 
den centrale Oktya
brskydistriktsret i 
Minsk 

Fødselsdato: 9.4.1990 

Køn: kvinde 

Hun er i sin stilling som dommer 
i Oktyabrskydistriktsretten i 
Minsk ansvarlig for adskillige 
politisk motiverede kendelser 
mod journalister, oppositions
ledere, aktivister og demonstran
ter. Krænkelser af retten til 
forsvar blev rapporteret under de 
retsmøder, som blev gennemført 
under hendes tilsyn. 

Hun er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

17.12.2020 

83. Natallia Anatoli
evna DZIAD
KOVA 

Natalia Anatoli
evna DEDKOVA 

Наталля 
Анатольеўна 
ДЗЯДКОВА 

Наталья 
Анатольевна 
ДЕДКОВА 

Stilling(er): dommer i 
Partizanskidistrikts
retten i Minsk 

Fødselsdato: 2.12.1979 

Køn: kvinde 

Hun er i sin stilling som dommer 
i Partizanskidistriktsretten i 
Minsk ansvarlig for adskillige 
politisk motiverede kendelser 
mod journalister, oppositions
ledere, aktivister og demonstran
ter, navnlig domfældelsen af 
koordineringsrådets leder Mariya 
Kalesnikava. Krænkelser af retten 
til forsvar blev rapporteret under 
de retsmøder, som blev gennem
ført under hendes tilsyn. 

17.12.2020 

▼M35
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Hun er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

84. Maryna Arkad
zeuna FIODA
RAVA 

Marina Arkadi
evna FEDO
ROVA 

Марына 
Аркадзьеўна 
ФЁДАРАВА 

Марина 
Аркадьевна 
ФЕДОРОВА 

Stilling(er): dommer i 
Sovetskydistriktsretten i 
Minsk 

Fødselsdato: 11.9.1965 

Køn: kvinde 

Hun er i sin stilling som dommer 
i Sovetskydistriktsretten i Minsk 
ansvarlig for adskillige politisk 
motiverede kendelser mod jour
nalister, oppositionsledere, akti
vister og demonstranter. Kræn
kelser af retten til forsvar blev 
rapporteret under de retsmøder, 
som blev gennemført under 
hendes tilsyn. 

Hun er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

17.12.2020 

▼M53 

85. Yulia Chaslavauna 
HUSTYR 

Yulia Cheslav
ovna HUSTYR 

Юлiя Чаславаўна 
ГУСТЫР 

Юлия 
Чеславовна 
ГУСТЫР 

Stilling(er): advokat 
ved retshjælpskontoret i 
Kastrychnitskidistriktet 
i Minsk, tidligere 
dommer i den centrale 
distriktsret i Minsk 

Fødselsdato: 14.1.1984 

Køn: kvinde 

Hun var i sin tidligere stilling 
som dommer i den centrale 
distriktsret i Minsk ansvarlig for 
adskillige politisk motiverede 
kendelser mod journalister, 
oppositionsledere, aktivister og 
demonstranter, navnlig domfæl
delsen af oppositionens præsi
dentkandidat Viktar Babarika. 
Krænkelser af retten til forsvar 
blev rapporteret under de rets
møder, som blev gennemført 
under hendes tilsyn. 

Hun er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

Hun er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som advokat ved rets
hjælpskontoret i Kastrychnitski
distriktet i Minsk. 

17.12.2020 

▼M35
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86. Alena Tsimafe
euna NYAKRA
SAVA 

Elena Timofey
evna NEKRA
SOVA 

Алена 
Цімафееўна 
НЯКРАСАВА 

Елена 
Тимофеевна 
НЕКРАСОВА 

Stilling(er): dommer i 
Zavodskydistriktsretten 
i Minsk 

Fødselsdato: 
26.11.1974 

Køn: kvinde 

Hun er i sin stilling som dommer 
i Zavodskydistriktsretten i Minsk 
ansvarlig for adskillige politisk 
motiverede kendelser mod jour
nalister, oppositionsledere, akti
vister og demonstranter. Kræn
kelser af retten til forsvar blev 
rapporteret under de retsmøder, 
som blev gennemført under 
hendes tilsyn. 

Hun er dermed ansvarlig for at 
krænke menneskerettighederne og 
underminere retsstatsprincippet 
samt at bidrage til undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

17.12.2020 

▼M53 

87. Aliaksandr Vasile
vich 
SHAKUTSIN 

Aleksandr Vasile
vich SHAKUTIN 

Аляксандр 
Васiльевiч 
ШАКУЦIН 

Александр 
Васильевич 
ШАКУТИН 

Stilling(er): forretnings
mand, bestyrelsesfor
mand for holdingsel
skabet Amkodor, 
aktionær i SV 
Maschinen GmbH, 
UAB EM System, 
Anulatrans SIA, 
Amkodor-Tsentr, OOO 
Iskamed, OOO PMI 
Inzhiniring 

Fødselsdato: 12.1.1959 

Fødested: Bolshoe 
Babino, Orsha Rayon, 
Vitebsk/Viciebskregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Belarus) 

Køn: mand 

Han er en af de ledende forret
ningsmænd i Belarus med forret
ningsinteresser inden for bygge
sektoren, maskinbygningssekto
ren, landbruget og andre sektorer. 

Det forlyder, at han er en af de 
personer, der har draget størst 
fordel af privatiseringen under 
Aliaksandr Lukashenkas embeds
periode som præsident. Han er 
også tidligere medlem af præsi
diet i den offentlige forening 
»Belaya Rus«, som bakker op om 
Aliaksandr Lukashenka, og 
tidligere medlem af rådet for 
udvikling af iværksætteri i 
Republikken Belarus. 

I juli 2020 fremsatte han offent
ligt fordømmende kommentarer 
om oppositionens protester i 
Belarus og støttede dermed 
Lukasjenkoregimets undertryk
kelsespolitik over for fredelige 
demonstranter, den demokratiske 
opposition og civilsamfundet. 

Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

Han har forretningsinteresser i 
Belarus. 

17.12.2020 

▼M35
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88. Mikalai Mikalae
vich VARABEI/ 
VERABEI 

Nikolay Nikolae
vich VOROBEY 

Мiкалай 
Мiкалаевiч 
ВАРАБЕЙ/ 
ВЕРАБЕЙ 

Николай 
Николаевич 
ВОРОБЕЙ 

Stilling(er): forretnings
mand, medejer af 
Bremino Group 

Fødselsdato: 4.5.1963 

Fødested: Ukrainsk 
SSR (det nuværende 
Ukraine) 

Køn: mand 

Han er en af de ledende forret
ningsmænd i Hviderusland og har 
haft forretningsinteresser inden 
for petroleum, kultransit, bank
væsen og andre sektorer. 

Han er medejer af Bremino 
Group — en virksomhed, som 
har fået skattefordele og andre 
former for støtte fra den hvide
russiske regering. Hans virk
somhed BelKazTrans fik eneret 
til at overføre kul gennem 
Hviderusland. I december 2020 
overførte han nogle af sine 
aktiver til sine nære forretnings
partnere. Ifølge rapporter i medi
erne kontrollerer han stadig virk
somhederne Interservice og Oil 
Bitumen Plant. Han har forret
ningsaktiviteter og tætte forbin
delser med myndighederne i 
Hviderusland og har foræret 
Aliaksandr Lukashenka to 
luksusbiler. Han har også forret
ningsinteresser i Ukraine og 
Rusland. 

Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

17.12.2020 

▼M53 

89. Natallia Mikhai
launa BUHUK 

Natalia Mikhail
ovna BUGUK 

Наталля 
Мiхайлаўна 
БУГУК 

Наталья 
Михайловна 
БУГУК 

Stilling: dommer ved 
Minsks byret, tidligere 
dommer ved Frunzen
skijdistriktsretten i 
Minsk. 

Fødselsdato: 
19.12.1989 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Belarus) 

Køn: kvinde 

Nationalitet: belaruser 

Natallia Buhuk var i sin tidligere 
stilling som dommer ved Frun
zenskijdistriktsretten i Minsk 
ansvarlig for adskillige politisk 
motiverede kendelser mod jour
nalister og demonstranter, navnlig 
domfældelsen af Katsiaryna 
Bakhvalava (Andreyeva) og 
Darya Chultsova. Krænkelser af 
retten til forsvar og retten til en 
retfærdig rettergang blev rappor
teret under de retsmøder, som 
blev gennemført under hendes 
tilsyn. 

Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 

Hun er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som dommer ved 
Minsks byret. 

21.6.2021 

▼M45
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90. Alina Siarhieeuna 
KASIANCHYK 

Alina Sergeevna 
KASYANCHYK 

Алiна Сяргееўна 
КАСЬЯНЧЫК 

Алина Сергеевна 
КАСЬЯНЧИК 

Stilling: anklager ved 
Minsks anklagemyn
dighed, tidligere 
assisterende anklager 
ved Frunzenskij
distriktsretten i Minsk 

Fødselsdato: 12.3.1998 

Fødested: 

Køn: kvinde 

Nationalitet: belarusisk 

Alina Kasianchyk har i sin 
tidligere stilling som assisterende 
anklager ved Frunzenskij
distriktsretten i Minsk repræsen
teret Lukasjenkoregimet i politisk 
motiverede sager mod journali
ster, aktivister og demonstranter. 
Hun har navnlig rejst tiltale mod 
journalisterne Katsiaryna 
Bakhvalava (Andreyeva) og 
Darya Chultsova for at optage 
fredelige protester på grundlag af 
grundløse anklager om »sam
mensværgelse« og »krænkelse af 
den offentlige orden«. Hun har 
også rejst tiltale mod medlemmer 
af det belarusiske civilsamfund, 
f.eks. for at deltage i fredelige 
protester og hylde den dræbte 
demonstrant Aliaksandr Tarai
kousky. Hun har løbende 
anmodet dommeren om lange 
fængselsstraffe. 

Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 

Hun er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som anklager ved 
Minsks anklagemyndighed. 

21.6.2021 

▼M38 

91. Ihar Viktaravich 
KURYLOVICH 

Igor Viktorovich 
KURILOVICH 

Iгар Вiĸтаравiч 
КУРЫЛОВIЧ, 

Игорь 
Викторович 
КУРИЛОВИЧ 

Efterforskningsleder 
ved undersøgelses
komitéens afdeling i 
Frunzenskijdistriktet 
Fødselsdato: 26.9.1990 

Fødested: 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Ihar Kurylovich har i sin stilling 
som efterforskningsleder ved 
Frunzenskijdistriktsretten i Minsk 
været involveret i at forberede en 
politisk motiveret straffesag mod 
journalisterne Katsiaryna 
Bakhvalava (Andreyeva) og 
Darya Chultsova. Journalisterne, 
som optog fredelige protester, 
blev anklaget for krænkelser af 
den offentlig orden og idømt to 
års fængsel. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

▼M53
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92. Siarhei Viktara
vich SHATSILA 

Sergei Viktoro
vich SHATILO 

Сяргей 
Віĸтаравіч 
ШАЦІЛА 

Сергей 
Виĸторович 
ШАТИЛО 

Dommer ved Sovet
skijdistriktsretten i 
Minsk 

Fødselsdato: 13.8.1989 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Siarhei Shatsila er i sin stilling 
som dommer ved Sovetskij
distriktsretten i Minsk ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod demonstranter, 
navnlig domfældelsen af Natallia 
Hersche, Dzmitry Halko og 
Dzmitry Karatkevich, der 
betragtes som politiske fanger af 
Viasna, en hviderussisk menne
skerettighedsorganisation. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

93. Anastasia Vasi
leuna ACHA
LAVA 

Anastasia Vasili
evna ACHA
LOVA 

Анастасія 
Васільеўна 
АЧАЛАВА 

Анастасия 
Васильевна 
АЧАЛОВА 

Dommer ved Lenin
skijdistriktsretten i 
Minsk 

Fødselsdato: 
15.10.1992 

Fødested: Minsk, 
Hviderusland 

Køn: kvinde 

Nationalitet: hviderus
ser 

Anastasia Achalava er i sin stil
ling som dommer ved Leninskij
distriktsretten i Minsk ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod journalister, akti
vister og demonstranter, navnlig 
domfældelsen af Dzmitry Kruk, 
som er medlem af koordine
ringsrådet, samt mod lægeperso
nale og ældre medborgere. Påbe
råbelse af udtalelser fra anonyme 
vidner blev rapporteret under de 
retsmøder, som blev gennemført 
under hendes tilsyn. 

21.6.2021 

Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

▼M38
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94. Mariya Viachasla
vauna YAROK
HINA 
Maria Viacheslav
ovna YEROK
HINA 

Марыя 
Вячаславаўна 
ЯРОХІНА 
Мария 
Вячеславовна 
ЕРОХИНА 

Dommer ved Frunzen
skijdistriktsretten i 
Minsk 
Fødselsdato: 4.7.1987 
Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: kvinde 
Nationalitet: hviderus
ser 

Mariya Yerokhina er i sin stilling 
som dommer ved Frunzenskij
distriktsretten i Minsk ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod journalister, 
oppositionsledere, fagforenings
aktivister, sportsfolk og demon
stranter, navnlig domfældelsen af 
journalisten Uladzimir Hrydzin. 
Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

95. Yuliya Aliaksand
rauna BLIZNIUK 
Yuliya Aleksan
drovna BLIZ
NIUK 

Юлія 
Аляĸсандраўна 
БЛІЗНЮК 
Юлия 
Алеĸсандровна 
БЛИЗНЮК 

Næstformand for/ 
dommer ved Frunzen
skijdistriktsretten i 
Minsk 
Fødselsdato: 23.9.1971 
Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: kvinde 
Nationalitet: hviderus
ser 

Yuliya Blizniuk er i sin stilling 
som næstformand for og dommer 
ved Frunzenskijdistriktsretten i 
Minsk ansvarlig for adskillige 
politisk motiverede kendelser 
mod journalister, aktivister og 
demonstranter, navnlig domfæl
delsen af aktivisterne Artsiom 
Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk 
og Maksim Pauliushchyk. Disse 
personer betragtes som politiske 
fanger af Viasna, en hviderussisk 
menneskerettighedsorganisation. 
Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

96. Anastasia Dzmi
treuna KULIK 
Anastasia Dmitri
evna KULIK 

Анастасія 
Дзмітрыеўна 
КУЛІК 
Анастасия 
Дмитриевна 
КУЛИК 

Dommer ved Pervo
majskijdistriktsretten i 
Minsk 
Fødselsdato: 28.7.1989 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: kvinde 

Nationalitet: hviderus
ser 

Anastasia Kulik er i sin stilling 
som dommer ved Pervomajskij
distriktsretten i Minsk ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod fredelige demon
stranter, navnlig domfældelsen af 
Aliaksandr Zakharevich, der 
betragtes som politisk fange af 
Viasna, en hviderussisk menne
skerettighedsorganisation. 

21.6.2021 

▼M38
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Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

97. Maksim Leanida
vich TRUSE
VICH 

Maksim Leonido
vich TRUSE
VICH 

Маĸсім 
Леанідавіч 
ТРУСЕВІЧ 

Маĸсим 
Леонидович 
ТРУСЕВИЧ 

Dommer ved Pervo
majskijdistriktsretten i 
Minsk 

Fødselsdato: 12.8.1989 
Fødested: 

Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Maksim Trusevich er i sin stilling 
som dommer ved Pervomajskij
distriktsretten i Minsk ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod journalister, 
oppositionsledere, aktivister og 
demonstranter. Krænkelser af 
retten til forsvar og retten til en 
retfærdig rettergang blev rappor
teret under de retsmøder, som 
blev gennemført under hans 
tilsyn. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

98. Tatsiana Yarasla
vauna MATYL 

Tatiana Yaroslav
ovna MOTYL 

Тацяна 
Яраславаўна 
МАТЫЛЬ 

Татьяна 
Ярославовна 
МОТЫЛЬ 

Dommer ved Moskov
skijdistriktsretten i 
Minsk 

Fødselsdato: 20.1.1968 
Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: kvinde 
Nationalitet: hviderus
ser 

Tatsiana Matyl er i sin stilling 
som dommer ved Moskovskij
distriktsretten i Minsk ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod journalister, 
oppositionsledere, aktivister og 
demonstranter, navnlig domfæl
delsen af oppositionspolitikeren 
Mikalai Statkevich og journali
sten Alexander Borozenko. 
Krænkelser af retten til forsvar og 
retten til en retfærdig rettergang 
blev rapporteret under de rets
møder, som blev gennemført 
under hendes tilsyn. 

Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

▼M38
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99. Aliaksandr Anato
levich 
RUDZENKA 

Aleksandr Anato
levich 
RUDENKO 

Аляĸсандр 
Анатольевіч 
РУДЗЕНКА 

Алеĸсандр 
Анатольевич 
РУДЕНКО 

Næstformand for 
Oktjabrskijdistrikts
retten i Minsk 

Fødselsdato: 1.12.1981 
Fødested: 

Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Rudzenka er i sin 
stilling som næstformand for og 
dommer ved Oktjabrskijdistrikts
retten i Minsk ansvarlig for 
adskillige politisk motiverede 
kendelser mod journalister, akti
vister og demonstranter, navnlig 
bødeudstedelse til en ældre 
demonstrant med handicap samt 
domfældelsen af Lyudmila 
Kazak, der er advokat for den 
hviderussiske oppositionsleder 
Mariya Kalesnikava. Krænkelser 
af retten til forsvar og retten til en 
retfærdig rettergang blev rappor
teret under de retsmøder, som 
blev gennemført under hans 
tilsyn. 

21.6.2021 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

100. Aliaksandr Aliak
sandravich VOUK 

Aleksandr Alek
sandrovich VOLK 

Аляĸсандр 
Аляĸсандравіч 
ВОЎК 
Алеĸсандр 
Алеĸсандрович 
ВОЛК 

Dommer ved Sovet
skijdistriktsretten i 
Minsk 
Fødselsdato: 1.8.1979 

Fødested: 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Vouk er i sin stilling 
som dommer ved Sovetskij
distriktsretten i Minsk ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod fredelige demon
stranter, navnlig domfældelsen af 
søstrene Anastasia og Victoria 
Mirontsev, der betragtes som 
politiske fanger af Viasna, en 
hviderussisk menneskerettigheds
organisation. Krænkelser af retten 
til forsvar og retten til en 
retfærdig rettergang blev rappor
teret under de retsmøder, som 
blev gennemført under hans 
tilsyn. 

21.6.2021 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

▼M38
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101. Volha Siarheeuna 
NIABORSKAIA 
Olga Sergeevna 
NEBORSKAIA 

Вольга 
Сяргееўна 
НЯБОРСКАЯ 
Ольга Сергеевна 
НЕБОРСКАЯ 

Dommer ved Oktja
brskijdistriktsretten i 
Minsk 
Fødselsdato: 14.2.1991 

Fødested: 
Køn: kvinde 

Nationalitet: hviderus
ser 

Volha Niaborskaya er i sin stil
ling som dommer ved Oktja
brskijdistriktsretten i Minsk 
ansvarlig for adskillige politisk 
motiverede kendelser mod frede
lige demonstranter og journali
ster, navnlig domfældelsen af 
Sofia Malashevich og Tikhon 
Kliukach, der betragtes som 
politiske fanger af Viasna, en 
hviderussisk menneskerettigheds
organisation. Krænkelser af retten 
til forsvar blev rapporteret under 
de retsmøder, som blev gennem
ført under hendes tilsyn. 
Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

102. Marina Sviatasla
vauna 
ZAPASNIK 
Marina Sviato
slavovna ZAPAS
NIK 

Марына 
Святаславаўна 
ЗАПАСНІК 
Марина 
Святославовна 
ЗАПАСНИК 

Næstformand for 
Leninskijdistriktsretten 
i Minsk 
Fødselsdato: 28.3.1982 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: kvinde 
Nationalitet: hviderus
ser 

Marina Zapasnik er i sin stilling 
som næstformand for og dommer 
ved Leninskijdistriktsretten i 
Minsk ansvarlig for adskillige 
politisk motiverede kendelser 
mod fredelige demonstranter og 
journalister, navnlig domfæl
delsen af aktivisterne Vladislav 
Zenevich, Olga Pavlova, Olga 
Klaskovskaya, Viktar Barushka, 
Sergey Ratkevich, Aleksey Char
vinskiy, Andrey Khrenkov, den 
studerende Viktor Aktistov og 
den mindreårige Maksim Babich. 
Alle disse personer anerkendes 
som politiske fanger af Viasna, 
en hviderussisk menneskerettig
hedsorganisation. 

21.6.2021 

Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

▼M38
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103. Maksim Yurevich 
FILATAU 
Maksim Yurevich 
FILATOV 

Максім Юр'евіч 
Філатаў 
Максим 
Юрьевич 
ФИЛАТОВ 

Dommer ved byretten i 
Lida 
Fødselsdato: 

Fødested: 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Maksim Filatau er i sin stilling 
som dommer ved byretten i Lida 
ansvarlig for adskillige politisk 
motiverede kendelser mod frede
lige demonstranter, navnlig 
domfældelsen af aktivisten Vitold 
Ashurok, der anerkendes som 
politisk fange af Viasna, en 
hviderussisk menneskerettigheds
organisation. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

▼M53 

104. Andrei Vaclava
vich HRUSHKO 

Andrei Vatslavo
vich GRUSHKO 

Андрэй 
Вацлававiч 
ГРУШКО 

Андрей 
Вацлавович 
ГРУШКО 

Stilling: næstformand 
for Leninskijdistrikts
retten i Brest, tidligere 
dommer ved Leninskij
distriktsretten i Brest 
Fødselsdato: 24.1.1979 

Fødested: 
Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Andrei Hrushko er i sin stilling 
som dommer ved Leninskij
distriktsretten i Brest ansvarlig 
for adskillige politisk motiverede 
kendelser mod fredelige demon
stranter og journalister, navnlig 
domfældelsen af aktivister, der 
anerkendes som politiske fanger, 
og mindreårige. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 
Han er i øjeblikket næstformand 
for Leninskijdistriktsretten i 
Brest. 

21.6.2021 

▼M38 

105. Dzmitry Iurevich 
HARA 

Dmitry Iurevich 
GORA 

Дзмітрый 
Юр'евіч ГАРА 

Дмитрий 
Юрьевич ГОРА 

Formand for undersø
gelseskomitéen i 
Hviderusland (udnævnt 
den 11. marts 2021) 
Tidligere offentlig 
viceanklager i Repub
likken Hviderusland 
(indtil den 11. marts 
2021) 

Fødselsdato: 4.5.1970 

Dzmitry Hara har i sin stilling 
som offentlig viceanklager indtil 
marts 2021 haft ansvaret for 
politisk motiverede straffesager 
mod fredelige demonstranter, 
oppositionsmedlemmer, journali
ster, civilsamfundet og alminde
lige borgere. Dzmitry Hara var 
også involveret i indledningen af 
politisk motiverede straffesager 
mod Siarhei Tsikhanousky, som 
er oppositionsaktivist og ægte
mand til præsidentkandidaten 
Svetlana Tsikhanouskaya. 

21.6.2021 

▼M38
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Fødested: Tbilisi, 
tidligere Georgisk SSR 
(nu Georgien) 

Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Dzmitry Hara er som leder af den 
mellemstatslige kommission, som 
anklagemyndigheden har nedsat 
for at undersøge klager fra 
borgere over magtmisbrug hos 
retshåndhævelsespersonale, 
ansvarlig for denne myndigheds 
passivitet, eftersom der ikke er 
kendskab til nogen sådanne 
undersøgelsessager på trods af 
anmodninger om indledning af 
straffesager med påstand om brug 
af vold, mishandling og tortur. 
Siden marts 2021 har han været 
formand for undersøgelseskomi
téen i Hviderusland. Han er i 
denne stilling ansvarlig for rets
forfølgning af menneskerettig
hedsforkæmpere og deltagere i 
fredelige protester. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

106. Aliaksei Kanstant
sinavich STUK 
Alexey Konstanti
novich STUK 

Аляĸсей 
Канстанцінавіч 
СТУК 

Алеĸсей 
Константинович 
СТУК 

Offentlig viceanklager i 
Republikken Hviderus
land 

Fødselsdato: 1959 
Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksei Stuk har i sin stilling 
som offentlig viceanklager 
ansvaret for politisk motiverede 
straffesager mod oppositionen, 
journalister, civilsamfundet og 
almindelige borgere. Han er 
ansvarlig for at skærpe anklage
myndighedens kontrol med 
borgernes aktiviteter på lokali
teter og arbejdspladser og for at 
overskride de juridiske beføjelser 
over for deltagere i fredelige 
protester. Han har udtalt offent
ligt, at anklagemyndigheden vil 
arbejde på at identificere »ulov
lige« borgersammenslutninger og 
undertrykke deres aktiviteter. 

21.6.2021 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 
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107. Genadz Iosifavich 
DYSKO 
Gennadi Iosifo
vich DYSKO 

Генадзь Іосіфавіч 
ДЫСКО 
Геннадий 
Иосифович 
ДЫСКО 

Offentlig viceanklager i 
Republikken Hviderus
land, statslig retsråd
giver af tredje grad 
Fødselsdato: 22.3.1964 

Fødested: Oshmyany, 
Hrodnaregionen, (det 
tidligere USSR) det 
nuværende Hviderus
land 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Genadz Dysko har i sin stilling 
som offentlig viceanklager 
ansvaret for politisk motiverede 
straffesager mod oppositionen, 
journalister, civilsamfundet og 
almindelige borgere. Han var 
også involveret i indledningen af 
politisk motiverede straffesager 
mod Siarhei Tsikhanousky, som 
er oppositionsaktivist og ægte
mand til præsidentkandidaten 
Svetlana Tsikhanouskaya. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for at bidrage til 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

108. Sviatlana, Anato
leuna LYUBETS
KAYA 
Svetlana Anato
levna LYUBETS
KAYA 

Святлана 
Анатольеўна 
ЛЮБЕЦКАЯ 
Светлана 
Анатольевна 
ЛЮБЕЦКАЯ 

Medlem af Repræsen
tanternes Hus i Natio
nalforsamlingen i 
Republikken Hviderus
land, formand for det 
stående retsudvalg 
Fødselsdato: 3.6.1971 
Fødested: det tidligere 
USSR (det nuværende 
Ukraine) 
Køn: kvinde 

Nationalitet: hviderus
ser 

Sviatlana Lyubetskaya er i sin 
stilling som formand for parla
mentets retsudvalg ansvarlig for 
vedtagelsen af den nye lov om 
administrative overtrædelser (der 
trådte i kraft den 1. marts 2021), 
som giver beføjelser til vilkårlige 
anholdelser og pålagde øget 
ansvar for at deltage i massebe
givenheder, herunder visning af 
politiske symboler. Gennem disse 
lovgivningsaktiviteter er hun 
ansvarlig for alvorlige krænkelser 
af menneskerettighederne, 
herunder retten til fredelige 
forsamlinger, og undertrykkelsen 
af civilsamfundet og den demo
kratiske opposition. Disse 
lovgivningsaktiviteter undermi
nerer også i alvorlig grad demo
kratiet og retsstatsprincippet i 
Hviderusland. 

21.6.2021 

109. Aliaksei Uladzi
miravich 
IAHORAU 

Alexei Vladimiro
vich YEGOROV 

Аляксей 
Уладзіміравіч 
ЯГОРАЎ 

Алексей 
Владимирович 
ЕГОРОВ 

Medlem af Repræsen
tanternes Hus i Natio
nalforsamlingen i 
Republikken Hviderus
land, næstformand for 
det stående retsudvalg 
Fødselsdato: 
16.12.1969 

Aliaksei Iahorau er i sin stilling 
som næstformand for parlamen
tets retsudvalg ansvarlig for 
vedtagelsen af den nye lov om 
administrative overtrædelser (der 
trådte i kraft den 1. marts 2021), 
som giver beføjelser til vilkårlige 
anholdelser og pålagde øget 
ansvar for at deltage i massebe
givenheder, herunder visning af 
politiske symboler. Gennem disse 
lovgivningsaktiviteter er han 
ansvarlig for alvorlige krænkelser 
af menneskerettighederne, 
herunder retten til fredelige 
forsamlinger, og undertrykkelsen 

21.6.2021 
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af civilsamfundet og den demo
kratiske opposition. Disse 
lovgivningsaktiviteter undermi
nerer også i alvorlig grad demo
kratiet og retsstatsprincippet i 
Hviderusland. 

Fødested: Novosokol
niki, Pskovregionen, 
det tidligere USSR (nu 
Den Russiske Fødera
tion) 
Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

110. Aliaksandr Paula
vich AMELIA
NIUK 
Aleksandr Pavlo
vich OMELYA
NYUK 

Аляксандр 
Паўлавіч 
АМЕЛЬЯНЮК 
Александр 
Павлович 
ОМЕЛЬЯНЮК 

Medlem af Repræsen
tanternes Hus i Natio
nalforsamlingen i 
Republikken Hviderus
land, næstformand for 
Det Stående Retsudvalg 
Fødselsdato: 6.3.1964 

Aliaksandr Amelianiuk er i sin 
stilling som næstformand for 
parlamentets retsudvalg ansvarlig 
for vedtagelsen af den nye lov 
om administrative overtrædelser 
(der trådte i kraft den 1. marts 
2021), som giver beføjelser til 
vilkårlige anholdelser og pålagde 
øget ansvar for at deltage i 
massebegivenheder, herunder 
visning af politiske symboler. 
Gennem disse lovgivningsaktivi
teter er han ansvarlig for alvor
lige krænkelser af menneskeret
tighederne, herunder retten til 
fredelige forsamlinger, og under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 
Disse lovgivningsaktiviteter 
underminerer også i alvorlig grad 
demokratiet og retsstatsprincippet 
i Hviderusland. 

21.6.2021 

Fødested: Kobrin, 
Brestregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 
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111. Andrei Mikalae
vich MUKA
VOZCHYK 

Andrei Nikolae
vich MUKO
VOZCHYK 

Андрэй 
Міĸалаевіч 
МУКАВОЗЧЫК 

Андрей 
Ниĸолаевич 
МУКОВОЗЧИК 

Politisk observatør i 
»Belarus Today« (»So
vietskaia Belarus — 
Belarus Segodnya«) 
Fødselsdato: 13.6.1963 

Fødested: Novosibirsk, 
det tidligere USSR (nu 
Den Russiske Fødera
tion) 

Andrei Mukavozchyk er en af 
Lukasjenkoregimets vigtigste 
propagandister, der udgiver i 
»Belarus Today«, den officielle 
avis for præsidentens kontor. I 
hans artikler fremhæves den 
demokratiske opposition og 
civilsamfundet systematisk på en 
negativ og nedsættende måde ved 
hjælp af forfalskede oplysninger. 
Han er en af hovedmændene bag 
den statslige propaganda, som 
støtter og retfærdiggør under
trykkelsen af den demokratiske 
opposition og civilsamfundet. 

21.6.2021 

Køn: mand 

Nationalitet: hvide
russer 
Pasnummer: MP 
3413113 og MP 
2387911 

I maj 2020 modtog Andrei 
Mukavozchyk prisen »den gyldne 
pen« af en regeringsvenlig orga
nisation, det hviderussiske jour
nalistforbund. I december 2020 
modtog han prisen »det gyldne 
bogstav«, der blev overrakt af 
repræsentanter for det hviderus
siske informationsministerium. I 
januar 2021 undertegnede Aliak
sandr Lukashenka et dekret, 
hvorved Andrei Mukavozchyk fik 
tildelt en medalje for sin 
arbejdsfortjeneste. 

Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

▼M45 

112. Siarhei Aliaksand
ravich GUSA
CHENKA 

Sergey Alexan
drovich GUSA
CHENKO 

Сяргей 
Аляксандравiч 
ГУСАЧЭНКА 

Сергей 
Александрович 
ГУСАЧЕНКО 

Stilling(er): næstfor
mand for det nationale 
statslige TV- og radio
spredningsselskab (sel
skabet Belteleradio) 
Fødselsdato: 5.11.1983 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: mand 

Nationalitet: hvide
russer 
Telefon (kontor): 
+375 (17) 369-90-15 

Siarhei Gusachenka har i sin 
stilling som næstformand for 
selskabet Belteleradio (det natio
nale statslige TV- og radiospred
ningsselskab) og forfatter og vært 
på det ugentlige propaganda-TV- 
show Glavnyy efir beredvilligt 
givet den hviderussiske offent
lighed falske oplysninger om 
valgresultatet, protesterne, de 
statslige myndigheders under
trykkelse og Lukasjenkoregimets 
aktiviteter, der letter ulovlig 
passage af Unionens ydre græn
ser. Han er direkte ansvarlig for 
den måde, hvorpå det statslige 
fjernsyn præsenterer oplysninger 
om situationen i landet, og yder 
dermed støtte til myndighederne, 
herunder Aliaksandr Lukashenka. 
Han støtter dermed Lukasjenko
regimet. 

21.6.2021 
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113. Genadz Branisla
vavich 
DAVYDZKA 

Gennadi Bronisla
vovich 
DAVYDKO 

Генадзь 
Браніслававіч 
ДАВЫДЗЬКА 

Геннадий 
Брониславович 
ДАВЫДЬКO 

Medlem af Repræsen
tanternes Hus, formand 
for menneskerettigheds- 
og medieudvalget 

Formand for den 
hviderussiske politiske 
organisation Belaya 
Rus 

Fødselsdato: 29.9.1955 

Som formand for Belaya Rus, en 
stor Lukashenkavenlig organisa
tion, er Genadz Davydzka en af 
regimets vigtigste propagandister. 
I sin støtte til Aliaksandr Lukas
henka har han ofte anvendt 
provokerende retorik og 
tilskyndet statsapparatet til vold 
mod fredelige protesterer. 

Han støtter dermed Lukasjenko
regimet. 

21.6.2021 

Fødested: landsbyen 
Popovka, Senno/ 
Sjanno, Vitebskregio
nen, det tidligere USSR 
(det nuværende Hvide
rusland) 

Køn: mand 

Nationalitet: hvide
russer 

Pasnummer: 
MP2156098 

▼M45 

114. Volha Mikalaeuna 
CHAMADA
NAVA 

Olga Nikolaevna 
CHEMODA
NOVA 

Вольга 
Мiĸалаеўна 
ЧАМАДАНАВА 

Ольга 
Ниĸолаевна 
ЧЕМОДАНОВА 

Stilling(er): tidligere 
pressesekretær i Hvide
ruslands indenrigsmini
sterium 

chef for hovedafde
lingen for ideologi og 
ungdom i eksekutiv
komitéen i Minsk 

Fødselsdato: 
13.10.1977 

Fødested: Minskregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: kvinde 

Nationalitet: hvide
russer 

Rang: oberst 

Pasnr.: MC1405076 

I sin tidligere stilling som den 
vigtigste medieperson for Hvide
ruslands indenrigsministerium 
spillede Volha Chamadanava en 
central rolle i fordrejningen af og 
afledningen fra de faktiske 
forhold vedrørende volden mod 
demonstranter samt udbredelsen 
af falske oplysninger om dem. 
Hun truede fredelige demon
stranter og retfærdiggjorde 
løbende vold mod dem. 

Eftersom hun har været en del af 
sikkerhedsapparatet og har talt på 
dets vegne, støtter hun dermed 
Lukasjenkoregimet. 

Hun er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som chef for hoved
afdelingen for ideologi og 
ungdom i eksekutivkomitéen i 
Minsk. 

21.6.2021 
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115. Siarhei Ivanavich 
SKRYBA 

Sergei Ivanovich 
SKRIBA 

Сяргей Іванавіч 
СКРЫБА 

Сергей Иванович 
СКРИБА 

Rektor for det hvide
russiske statsøko
nomiske universitet for 
uddannelsesarbejde 

Fødselsdato: 
21.11.1964/1965 

Fødested: Kletsk, 
Minskregionen, 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hvide
russer 

E-mail: 
skriba_s@bseu.by 

Siarhei Skryba er i sin stilling 
som rektor for det hviderussiske 
statsøkonomiske universitet 
(BSEU) for uddannelsesarbejde 
ansvarlig for sanktioner mod 
studerende for at deltage i frede
lige protester, herunder bortvis
ning fra universitetet. 

Nogle af disse sanktioner blev 
indført efter Aliaksandr Lukas
henkas opfordring den 
27. oktober 2020 til at bortvise 
universitetsstuderende, der 
deltager i protester og strejker. 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og støtter Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

116. Siarhei Piatrovich, 
RUBNIKOVICH 

Sergei Petrovich 
RUBNIKOVICH 

Сяргей Пятровіч 
РУБНІКОВІЧ 
Сергей Петрович 
РУБНИКОВИЧ 

Rektor for det hvide
russiske statslige medi
cinske universitet 
Fødselsdato: 1974 

Fødested: Sharkaus
chyna, Vitebsk-/Vicieb
skregionen/Oblast, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Siarhei Rubnikovich er i sin stil
ling som rektor for det hviderus
siske statslige medicinske 
universitet (en udnævnelse, der 
blev godkendt af Aliaksandr 
Lukashenka) ansvarlig for 
universitetsledelsens beslutning 
om at bortvise studerende for at 
deltage i fredelige protester. 
Beslutningerne om bortvisning 
blev truffet efter Aliaksandr 
Lukashenkas opfordring den 
27. oktober 2020 til at bortvise 
universitetsstuderende, der 
deltager i protester og strejker. 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og støtter Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

117. Aliaksandr 
Henadzevich 
BAKHANOVICH 

Aleksandr Genna
devich BAKHA
NOVICH 

Аляĸсандр 
Генадзевіч 
БАХАНОВІЧ 

Алеĸсандр 
Геннадьевич 
БАХАНОВИЧ 

Rektor for det statstek
niske universitet i Brest 

Fødselsdato: 1972 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Bakhanovich er i sin 
stilling som rektor for det stats
tekniske universitet i Brest (en 
udnævnelse, der blev godkendt af 
Aliaksandr Lukashenka) ansvarlig 
for universitetsledelsens beslut
ning om at bortvise studerende 
for at deltage i fredelige protester. 
Beslutningerne om bortvisning 
blev truffet efter Aliaksandr 
Lukashenkas opfordring den 
27. oktober 2020 til at bortvise 
universitetsstuderende, der 
deltager i protester og strejker. 

21.6.2021 
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Aliaksandr Bakhanovich er derfor 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
civilsamfundet og støtter Lukas
jenkoregimet. 

118. Mikhail Ryhora
vich BARAZNA 

Mikhail Grigore
vich BOROZNA 

Міхаіл Рыгоравіч 
БАРАЗНА 

Михаил 
Григорьевич 
БОРОЗНА 

Rektor for det hvide
russiske statslige 
kunstakademi (BSAA) 

Fødselsdato: 
20.11.1962 

Fødested: Rakusheva, 
Mahileu-/Mogilievre
gionen/Oblast, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Mikhail Barazna er i sin stilling 
som rektor for det hviderussiske 
statslige kunstakademi (BSAA) 
ansvarlig for universitetsledelsens 
beslutning om at bortvise stude
rende for at deltage i fredelige 
protester. 

Beslutningerne om bortvisning 
blev truffet efter Aliaksandr 
Lukashenkas opfordring den 
27. oktober 2020 til at bortvise 
universitetsstuderende, der 
deltager i protester og strejker. 

Mikhail Barazna er derfor 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
civilsamfundet og støtter Lukas
jenkoregimet. 

21.6.2021 

119. Maksim Uladzi
miravich 
RYZHANKOU 

Maksim Vladimi
rovich RYZHEN
KOV 

Максім 
Уладзіміравіч 
РЫЖАНКОЎ 

Максим 
Владимирович 
РЫЖЕНКОВ 

Første vicechef i 
præsidentens kontor 

Fødselsdato: 19.6.1972 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Maksim Ryzhankou er i sin stil
ling som første vicechef i præsi
dentens kontor nært knyttet til 
præsidenten og er ansvarlig for at 
sikre gennemførelse af præsiden
tens beføjelser på det indenrigs- 
og udenrigspolitiske område. Han 
har i mere end 20 år af sin 
karriere i statsforvaltningen i 
Hviderusland haft en række stil
linger, herunder i udenrigsmini
steriet og på forskellige ambas
sader. Han støtter dermed 
Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

120. Dzmitry Aliak
sandravich 
LUKASHENKA 

Dmitry Aleksan
drovich LUKAS
HENKO 

Дзмітрый 
Аляксандравіч 
ЛУКАШЭНКА 

Дмитрий 
Александрович 
ЛУКАШЕНКО 

Forretningsmand, 
formand for præsiden
tens sportsklub 

Fødselsdato: 23.3.1980 

Fødested: Mogilev/ 
Mahiliou, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Dzmitry Lukashenka er Aliak
sandr Lukashenkas søn og 
forretningsmand. Han har siden 
2005 været formand for præsi
dentens sportsklub, en statslig 
offentlig forening, og i 2020 blev 
han genvalgt til denne stilling. 
Gennem denne enhed driver han 
forretning og kontrollerer en 
række virksomheder. Han var til 
stede ved Aliaksandr Lukas
henkas hemmelige indsættelse i 
september 2020. Han drager 
således fordel af og støtter 
Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 
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▼M45 

121. Liliya Valereuna 
LUKASHENKA 
(SIAMASHKA) 

Liliya Valerevna 
LUKASHENKO 
(SEMASHKO) 

Лiлiя Валер'еўна 
ЛУКАШЭНКА 
(СЯМАШКА) 

Лилия 
Валерьевна 
ЛУКАШЕНКО 
(СЕМАШКО) 

Stilling(er): forretnings
kvinde, direktør for et 
kunstgalleri 

Fødselsdato: 
29.10.1979 

Køn: kvinde 

Nationalitet: hvide
russer 

Personligt ID-nummer: 
4291079A047PB1 

Liliya Lukashenka er hustru til 
Viktar Lukashenka og sviger
datter til Aliaksandr Lukashenka. 
Hun har været nært knyttet til en 
række højprofilerede virksomhe
der, der har draget fordel af 
Lukasjenkoregimet, herunder 
Dana Holdings/Dana Astra og 
koncernen Belkhudozhpromysly. 
Hun var sammen med sin ægte
mand Viktar Lukashenka til stede 
ved Aliaksandr Lukashenkas 
hemmelige indsættelse i 
september 2020. 

Hun er i øjeblikket direktør for 
kunstgalleriet Art Chaos. Hendes 
forretningsaktiviteter fremmes af 
medier med tilknytning til regi
met. 

Hun drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

▼M38 

122. Valeri Valerevich 
IVANKOVICH 

Valery Valerevich 
IVANKOVICH 

Валерый 
Валер'евіч 
ІВАНКОВІЧ 

Валерий 
Валерьевич 
ИВАНКОВИЧ 

Generaldirektør for 
OJSC »MAZ« 

Fødselsdato: 1971 

Fødested: Novopolotsk, 
Hviderussisk SSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Valeri Ivankavich har i sin stil
ling som generaldirektør for 
OJSC »MAZ« ansvaret for 
sikkerhedsstyrkernes tilbagehol
delse af MAZ-ansatte i MAZ' 
lokaler og for at afskedige MAZ- 
ansatte, der har deltaget i frede
lige protester mod regimet. Han 
er derfor ansvarlig for undertryk
kelsen af civilsamfundet. 

Han blev af Aliaksandr Lukas
henka udnævnt til medlem af den 
kommission, der fik i opdrag at 
udarbejde ændringer af Hvide
ruslands forfatning. Han støtter 
dermed Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

▼M38
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▼M53 

123. Aliaksandr 
Yauhenavich 
SHATROU 

Alexander (Ale
xandr) Evgenevich 
SHATROV 

Аляксандр 
Яўгенавiч 
ШАТРОЎ 

Александр 
Евгеньевич 
ШАТРОВ 

Stilling(er): forretnings
mand, aktionær i og 
tidligere leder af 
Synesis LLC 

Fødselsdato: 9.11.1978 

Fødested: det tidligere 
USSR (nu Den 
Russiske Føderation) 

Køn: mand 

Nationalitet: russisk og 
belarusisk 

Personligt ID-nummer: 
3091178A002VF5 

Alexander Shatrov var i sin stil
ling som tidligere leder af og 
tidligere majoritetsaktionær i 
Synesis LLC ansvarlig for virk
somhedens beslutning om at 
forsyne de belarusiske myndig
heder med en overvågningsplat
form, Kipod, der kan gennem
søge og analysere videoopta
gelser og anvende software til 
ansigtsgenkendelse. Han bidrager 
således til statsapparatets under
trykkelse af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 
Synesis hævder at være ophørt 
med at stille Kipodplatformen til 
rådighed for de belarusiske 
myndigheder, men ifølge 
rapporter fra ByPOL anvendes 
Kipod stadig af statslige sikker
hedsagenturer. 

Synesis ligger i den højteknolo
gipark, der er oprettet ved dekret 
fra Aliaksandr Lukashenka, og 
nyder som sådan talrige fordele, 
herunder fritagelse for indkomst
skat, moms, offshoreafgifter, told 
mv. 

Synesis LLC og dens dattervirk
somhed Panoptes har draget 
fordel af deres deltagelse i 
republikkens sikkerhedsovervåg
ningssystem. Andre virksomhe
der, som Alexander Shatrov har 
ejet eller været medejer af, f.eks. 
BelBet og Synesis Sport, drager 
også fordel af offentlige kontrak
ter. 

Han har fremsat offentlige udta
lelser, hvori han kritiserede dem, 
der protesterer mod Lukasjenko
regimet, og relativiserede 
manglen på demokrati i Belarus. 
Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

Han er fortsat aktionær i Synesis 
LLC. 

21.6.2021 

▼M38
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124. Siarhei Siamiona
vich TSIAT
SERYN 
Sergei Semiono
vich TETERIN 

Сяргей 
Сямёнавiч 
ЦЯЦЕРЫН 
Сергей 
Семёнович 
ТЕТЕРИН 

Stilling(er): forretnings
mand, ejer af BelGlo
balStart, medejer af 
VIBEL, tidligere 
formand for det hvide
russiske tennisforbund 
Fødselsdato: 7.1.1961 
Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Siarhei Tsiatseryn er en af de 
førende aktive forretningsmænd i 
Hviderusland med forretnings
interesser inden for distribution af 
alkoholholdige drikkevarer 
(gennem sin virksomhed BelGlo
balStart), fødevarer og møbler. Han 
hører til Aliaksandr Lukashenkas 
inderkreds. 
I 2019 fik BelGlobalStart mulighed 
for at påbegynde opførelsen af et 
forretningscenter med flere funk
tioner over for præsidentpaladset i 
Minsk. Han er medejer af virk
somheden VIBEL, der sælger 
reklamer på en række hviderus
siske nationale TV-kanaler. Han 
har været formand for det hvide
russiske tennisforbund og tidligere 
rådgiver for Aliaksandr Lukas
henka i sportsspørgsmål. 

21.6.2021 

Han har fremsat offentlige 
kommentarer, hvor han fordømte 
hviderussiske sportsfolk, der ytrer 
protester mod Lukasjenkoregimet, 
dvs. protester mod vold og forføl
gelse af fredelige demonstranter, 
journalister og menneskerettig
hedsaktivister. Han har offentligt 
krævet, at disse sportsfolk tilbage
betaler alle pengemidler, som 
staten har investeret i dem. 
Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

▼M53 
125. Mikhail Safarbe

kovich GUTSE
RIEV 

Микаил 
(Михаил) 
Сафарбекович 
ГУЦЕРИЕВ 

Stilling(er): forretnings
mand, aktionær og 
bestyrelsesformand i 
Slavkali, bestyrelsesfor
mand for og aktionær i: 
JSC Mospromstroi, 
Industrial Financial 
Group Safmar JSC og 
LLC Proekt Grad samt 
medlem af bestyrelsen 
for og aktionær i JSC 
NKNeftisa 
Fødselsdato: 9.5.1958 
Fødested: Akmolinsk, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Kasakhstan) 
Køn: mand 
Nationalitet: russisk 

Mikhail Gutseriev er en fremtræ
dende russisk forretningsmand med 
erhvervsinteresser i Belarus inden 
for energisektoren, kaliumchlorid, 
hotel- og restaurationsbranchen og 
andre sektorer. Han er en langvarig 
bekendt til Aliaksandr Lukashenka 
og har i kraft af denne tilknytning 
opbygget en betydelig formue og 
indflydelse blandt den politiske 
elite i Belarus. Safmar, en virk
somhed, der er blevet kontrolleret af 
Mikhail Gutseriev, var det eneste 
russiske olieselskab, der fortsatte 
med at levere olie til belarusiske 
raffinaderier under energikrisen 
mellem Belarus og Rusland i starten 
af 2020. 
Mikhail Gutseriev støttede også 
Aliaksandr Lukashenka i tvister 
med Rusland om olieleverancer. 
Mikhail Gutseriev har været besty
relsesformand for og aktionær i 
virksomheden Slavkali, der i 
Nezhinsky er i færd med at bygge et 
anlæg til kaliumchloridudvinding 
og -forarbejdning på kalisaltaflej
ringen Starobinsky i nærheden af 
Lyuban. Det er den største investe
ring i Belarus til en værdi af 2 mia. 
USD. Aliaksandr Lukashenka har 
lovet at omdøbe byen Lyuban til 
»Gutserievsk« til hans ære. 

21.6.2021 

▼M45
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Hans andre forretninger i Belarus 
har omfattet tankstationer og 
oliedepoter, et hotel, et forret
ningscenter og en lufthavnster
minal i Minsk. Aliaksandr 
Lukashenka forsvarede Mikhail 
Gutseriev, efter at der blev indledt 
en strafferetlig efterforskning mod 
ham i Rusland. Aliaksandr 
Lukashenka har også takket 
Mikhail Gutseriev for hans 
finansielle bidrag til velgørenhed 
og investeringer til en værdi af 
milliarder af dollars i Belarus. Det 
rapporteres, at Mikhail Gutseriev 
har foræret Aliaksandr Lukas
henka luksuriøse gaver. 

Gutseriev har også erklæret at eje 
en bolig, som reelt tilhører 
Aliaksandr Lukashenka, og 
dækkede dermed for ham, da 
journalister begyndte at efter
forske Aliaksandr Lukashenkas 
aktiver. Mikhail Gutseriev over
værede Aliaksandr Lukashenkas 
hemmelige indsættelse den 
23. september 2020. I oktober 
2020 var Aliaksandr Lukashenka 
og Mikhail Gutseriev begge til 
stede ved åbningen af en ortodoks 
kirke, som sidstnævnte sponsore
rede. 

Ifølge rapporter i medierne blev 
russiske mediefolk, da de strej
kende medarbejdere i de belaru
siske statsejede medier blev 
afskediget i august 2020, fløjet til 
Belarus på et fly, der tilhører 
Mikhail Gutseriev, som erstatning 
for de afskedigede medarbejdere 
og indkvarteret på hotellet Minsk 
Renaissance, der tilhører Mikhail 
Gutseriev. Gutseriev bistod ved 
indkøb af CT-scannere til Belarus 
under covid-19-krisen. Mikhail 
Gutseriev drager således fordel af 
og støtter Lukasjenkoregimet. 

▼M53
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126. Aliaksey Ivana
vich ALEKSIN 

Alexei Ivanovich 
OLEKSIN 

Аляксей Іванавіч 
АЛЕКСІН 

Алексей 
Иванович 
ОЛЕКСИН 

Forretningsmand, 
medejer af Bremino 
Group 

Fødselsdato: 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksei Aleksin er en af de 
førende forretningsfolk i Hvide
rusland med erhvervsinteresser 
inden for sektorerne olie og 
energi, fast ejendom, udvikling, 
logistik, tobak, detailhandel, 
finans mv. Han har et tæt forhold 
til Aliaksandr Lukashenka og 
dennes søn og tidligere nationale 
sikkerhedsrådgiver, Viktar 
Lukashenka. Han er aktiv i 
motorcykelbevægelsen i Hvide
rusland, en hobby, han deler med 
Viktar Lukashenka. Hans virk
somhed ejer fast ejendom i 
»Alexandria 2« (Mogilevregio
nen), der er almindeligt kendt 
som »præsidentens residens«, 
hvor Aliaksandr Lukashenka er 
en hyppig gæst. 

21.6.2021 

Han er medejer af Bremino 
Group, som er initiativtager til og 
medadministrator af projektet 
vedrørende den særlige 
økonomiske zone Bremino- 
Orsha, der blev oprettet ved 
præsidentdekret undertegnet af 
Aliaksandr Lukashenka. Virk
somheden har modtaget stats
støtte til at udvikle zonen 
Bremino-Orsha samt en række 
finansielle og skattemæssige 
fordele og andre fordele. Aliaksei 
Aleksin og andre ejere af 
Bremino Group har modtaget 
støtte af Viktar Lukasjenko. 

Virksomhederne »Inter Tobacco« 
og »Energo-Oil«, som tilhører 
Aliaksei Aleksin og medlemmer 
af hans nærmeste familie, fik 
eneret til at indføre tobaksvarer 
til Hviderusland på grundlag af et 
dekret undertegnet af Aliaksandr 
Lukashenka og modtog statsstøtte 
til at oprette kioskerne Tabaki
erka. Han var angivelig invol
veret i oprettelsen af »GardSer
vis«, den første regeringsgod
kendte private militære virk
somhed i Hviderusland med 
rapporterede forbindelser til det 
hviderussiske sikkerhedsapparat. 
Han drager derfor fordel af 
Lukasjenkoregimet. 

▼M38
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▼M45 

127. Aliaksandr Mika
laevich ZAITSAU 

Alexander (Ale
xandr) Nikolae
vich ZAITSEV 

Аляксандр 
Мiкалаевiч 
ЗАЙЦАЎ 

Александр 
Николаевич 
ЗАЙЦЕВ 

Stilling(er): forretnings
mand, medejer af 
Bremino Group og 
Sohra Group 

Fødselsdato: 
22.11.1976 

Fødested: Ruzhany, 
Brest Oblast, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Zaitsau er tidligere 
assistent hos Viktar Lukashenka, 
som er søn af og tidligere 
national sikkerhedsrådgiver for 
Aliaksandr Lukashenka. Gennem 
sin adgang til Lukashenkafami
lien har Aliaksandr Zaitsau 
opnået lukrative kontrakter til 
sine virksomheder. Han har haft 
tætte forbindelser med Sohra 
Group, som har fået tilladelse til 
at eksportere produkter (traktorer 
og lastbiler) fra statsejede virk
somheder til Golfstater og lande i 
Afrika. Han er også medejer af 
og formand for rådet for 
deltagere i Bremino Group. 
Virksomheden har modtaget 
statsstøtte til at udvikle zonen 
Bremino-Orsha samt en række 
finansielle og skattemæssige 
fordele og andre fordele. Aliak
sandr Zaitsau og andre ejere af 
Bremino Group har modtaget 
støtte af Viktar Lukashenka. 

Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

▼M38 

128. Ivan Branislava
vich MYSLITSKI 

Ivan Bronislavo
vich MYSLIT
SKIY 

Іван 
Браніслававіч 
МЫСЛІЦКІ 

Иван 
Брониславович 
МЫСЛИЦКИЙ 

Første vicechef i afde
lingen for strafferetlig 
korrektion i indenrigs
ministeriet 

Fødselsdato: 
23.10.1976 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Ivan Myslitski er i sin stilling 
som første vicechef i afdelingen 
for strafferetlig korrektion i 
indenrigsministeriet, som har 
myndighed over detentionsfacili
teterne, ansvarlig for den umen
neskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der deltog i fredelige 
protester, og som blev tilbage
holdt i disse detentionsfaciliteter 
efter præsidentvalget i 2020, blev 
udsat for i overensstemmelse med 
Aliaksandr Lukashenkas tale til 
embedsfolk i indenrigsministeriet. 

21.6.2021 

Han har i sin stilling ansvaret for 
forholdene i hviderussiske 
fængsler, herunder kategorise
ringen af fanger svarende til 
forskellige former for mishand
ling og tortur, som de indsatte 
udsættes for, f.eks. verbale over
greb, isolation som straf, 
nægtelse af telefonsamtaler og 
besøg, lemlæstelse, prygl og grov 
tortur. 

▼M38
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Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 

▼M53 

129. Aleh Mikalaevich, 
BELIAKOU 

Oleg Nikolaevich 
BELIAKOV 

Алег Мiĸалаевiч 
БЕЛЯКОЎ 

Олег Ниĸолаевич 
БЕЛЯКОВ 

Stilling: chef for afde
lingen for ideologisk 
arbejde og personale
støtte i Belarus' inden
rigsministerium, 
tidligere vicechef i 
afdelingen for straffe
retlig korrektion i 
indenrigsministeriet 

Fødselsdato: 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Aleh Beliakou var i sin tidligere 
stilling som vicechef i afdelingen 
for strafferetlig korrektion i 
indenrigsministeriet, som har 
myndighed over detentionsfacili
teterne, ansvarlig for den umen
neskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der deltog i fredelige 
protester, og som blev tilbage
holdt i disse detentionsfaciliteter 
efter præsidentvalget i 2020, blev 
udsat for i overensstemmelse med 
Aliaksandr Lukashenkas tale til 
embedsfolk i indenrigsministeriet. 

Han har i sin stilling ansvaret for 
forholdene i belarusiske fængsler, 
herunder kategoriseringen af 
fanger svarende til forskellige 
former for mishandling og tortur, 
som de indsatte udsættes for, 
f.eks. verbale overgreb, isolation 
som straf, nægtelse af telefon
samtaler og besøg, lemlæstelse, 
prygl og grov tortur. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som chef for afde
lingen for ideologisk arbejde og 
personalestøtte i Belarus' inden
rigsministerium. 

21.6.2021 

▼M38
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130. Uladzislau Aliak
seevich 
MANDRYK 

Vladislav Alek
seevich 
MANDRIK 

Уладзіслаў 
Аляксеевіч 
МАНДРЫК 

Владислав 
Алексеевич 
МАНДРИК 

Vicechef i afdelingen 
for strafferetlig korrek
tion i indenrigsministe
riet 

Fødselsdato: 4.7.1971 

Fødested: 

Nationalt ID-nummer: 
3040771A125PB2, 
Pasnummer: 
MP3810311. 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Uladzislau Mandryk er i sin stil
ling som vicechef i afdelingen for 
strafferetlig korrektion i inden
rigsministeriet, som har 
myndighed over detentionsfacili
teterne, ansvarlig for den umen
neskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der deltog i fredelige 
protester, og som blev tilbage
holdt i disse detentionsfaciliteter 
efter præsidentvalget i 2020, blev 
udsat for i overensstemmelse med 
Aliaksandr Lukashenkas tale til 
embedsfolk i indenrigsministeriet. 

21.6.2021 

Han har i sin stilling ansvaret for 
forholdene i hviderussiske 
fængsler, herunder kategorise
ringen af fanger svarende til 
forskellige former for mishand
ling og tortur, som de indsatte 
udsættes for, f.eks. verbale over
greb, isolation som straf, 
nægtelse af telefonsamtaler og 
besøg, lemlæstelse, prygl og grov 
tortur. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 

▼M53 

131. Andrei Mikalae
vich DAILIDA 

Andrei Nikolae
vich DAILIDA 

Андрэй 
Мiкалаевiч 
ДАЙЛIДА 

Андрей 
Ниĸолаевич 
ДАЙЛИДА 

Stilling: chef for 
bagstøtteafdelingen i 
Belarus' indenrigsmini
sterium, tidligere vice
chef i afdelingen for 
strafferetlig korrektion i 
indenrigsministeriet 

Fødselsdato: 1.7.1974 

Fødested: 

Pasnummer: 
KH2133825 

Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Andrei Dailida var i sin tidligere 
stilling som vicechef i afdelingen 
for strafferetlig korrektion i 
indenrigsministeriet, som har 
myndighed over detentionsfacili
teterne, ansvarlig for den umen
neskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der deltog i fredelige 
protester, og som blev tilbage
holdt i disse detentionsfaciliteter 
efter præsidentvalget i 2020, blev 
udsat for i overensstemmelse med 
Aliaksandr Lukashenkas tale til 
embedsfolk i indenrigsministeriet. 

21.6.2021 

▼M38
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Han har i sin stilling ansvaret for 
forholdene i belarusiske fængsler, 
herunder kategoriseringen af 
fanger svarende til forskellige 
former for mishandling og tortur, 
som de indsatte udsættes for, 
f.eks. verbale overgreb, isolation 
som straf, nægtelse af telefon
samtaler og besøg, lemlæstelse, 
prygl og grov tortur. For sit 
arbejde som vicechef i afdelingen 
for strafferetlig korrektion i 
indenrigsministeriet modtog han i 
december 2020 præsidentens 
orden for fortjeneste for moder
landet og har derfor draget fordel 
af Lukasjenkoregimet. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som chef for bagstøt
teafdelingen i Belarus' indenrigs
ministerium. 

▼M38 

132. Aleh Mikalaevich 
LASHCHY
NOUSKI 

Oleg Nikolaevich 
LASHCHINOV
SKII 

Алег Мікалаевіч 
ЛАШЧЫНОЎС 
КІ 

Олег Николаевич 
ЛАЩИНОВСК 
ИЙ 

Tidligere vicechef i 
afdelingen for straffe
retlig korrektion i 
indenrigsministeriet 

Fødselsdato: 12.5.1963 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aleh Lashchynouski var i sin 
tidligere stilling som vicechef i 
afdelingen for strafferetlig 
korrektion, som har myndighed 
over indenrigsministeriets deten
tionsfaciliteter, ansvarlig for den 
umenneskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der deltog i fredelige 
protester, og som blev tilbage
holdt i disse detentionsfaciliteter 
efter præsidentvalget i 2020, blev 
udsat for i overensstemmelse med 
Aliaksandr Lukashenkas tale til 
embedsfolk i indenrigsministeriet. 

21.6.2021 

▼M53
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Han havde i sin tidligere stilling 
ansvaret for forholdene i hvide
russiske fængsler og de under
trykkende tiltag, der iværksættes 
dér, herunder kategoriseringen af 
fanger svarende til forskellige 
former for mishandling og tortur, 
som de indsatte udsættes for, 
f.eks. verbale overgreb, isolation 
som straf, nægtelse af telefon
samtaler og besøg, lemlæstelse, 
prygl og grov tortur. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 

133. Zhana Uladzimi
rauna BATU
RYTSKAIA 
Zhanna Vladimir
ovna BATURITS
KAYA 

Жана 
Уладзіміраўна 
БАТУРЫЦКАЯ 
Жанна 
Владимировна 
БАТУРИЦКАЯ 

Chef for direktoratet for 
straffuldbyrdelse i 
afdelingen for straffe
retlig korrektion i 
indenrigsministeriet 
Fødselsdato: 20.4.1972 
Fødested: 
Køn: kvinde 
Nationalitet: hviderus
ser 

Zhana Baturitskaia er i sin stilling 
som chef for direktoratet for 
straffuldbyrdelse i afdelingen for 
strafferetlig korrektion i inden
rigsministeriet, som har 
myndighed over detentionsfacili
teterne, ansvarlig for den umen
neskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der deltog i fredelige 
protester, og som blev tilbage
holdt i disse detentionsfaciliteter 
efter præsidentvalget i 2020, blev 
udsat for i overensstemmelse med 
Aliaksandr Lukashenkas tale til 
embedsfolk i indenrigsministeriet. 

21.6.2021 

Hun har i sin stilling ansvaret for 
forholdene i hviderussiske 
fængsler, herunder kategorise
ringen af fanger svarende til 
forskellige former for mishand
ling og tortur, som de indsatte 
udsættes for, f.eks. verbale over
greb, isolation som straf, 
nægtelse af telefonsamtaler og 
besøg, lemlæstelse, prygl og grov 
tortur. 
Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 
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134. Dzmitry Mikalae
vich STREBKOU 

Dmitry Nikolae
vich STREBKOV 

Дзмітрый 
Мікалаевіч 
СТРЭБКОЎ 

Дмитрий 
Николаевич 
СТРЕБКОВ 

Direktør for fængsel 
nr. 8 i Zhodino 

Fødselsdato: 19.3.1977 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Dzmitry Strebkou er i sin stilling 
som direktør for fængsel nr. 8 i 
Zhodino ansvarlig for de forfær
delige forhold i fængslet og for 
den umenneskelige og nedvær
digende behandling, herunder 
tortur, som borgere, der deltog i 
fredelige protester, og som blev 
tilbageholdt i denne detentions
facilitet, herunder i dens midler
tidige fængsel, blev udsat for 
efter præsidentvalget i 2020. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

135. Yauhen Andree
vich 
SHAPETSKA 

Evgeniy Andree
vich SHAPETKO 

Яўген Андрэевіч 
ШАПЕЦЬКА 

Евгений 
Андреевич 
ШАПЕТЬКО 

Leder af Akrestinas 
isolationscenter for 
lovovertrædere 

Fødselsdato: 30.3.1989 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Yauhen Shapetska er i sin stilling 
som leder af Akrestinas isola
tionscenter for lovovertrædere 
ansvarlig for de forfærdelige 
forhold i isolationscentret og for 
den umenneskelige og nedvær
digende behandling, herunder 
tortur, som borgere, der deltog i 
fredelige protester, og som blev 
tilbageholdt i denne detentions
facilitet, blev udsat for efter 
præsidentvalget i 2020. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

21.6.2021 

136. Ihar Ryhoravich 
KENIUKH 

Igor Grigorevich 
KENIUKH 

Ігар Рыгоравіч 
КЕНЮХ 

Игорь 
Григорьевич 
КЕНЮХ 

Direktør for Akrestinas 
midlertidige fængsel 

Fødselsdato: 21.1.1980 

Fødested: Gomelregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (det nuværende 
Hviderusland) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Ihar Keniukh er i sin stilling som 
direktør for Akrestinas midlerti
dige fængsel ansvarlig for de 
forfærdelige forhold og for den 
umenneskelige og nedværdigende 
behandling, herunder prygl og 
tortur, som borgere, der blev 
tilbageholdt i denne detentions
facilitet, blev udsat for efter 
præsidentvalget i 2020. 

21.6.2021 
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Han lagde pres på lægepersonalet 
for at få fjernet læger, der 
sympatiserer med demonstranter. 
Ifølge vidneudsagn fra flere 
kvinder i rapporten fra »Centre 
for Promotion of Women's Rights 
— Her Rights« skete den mest 
umenneskelige behandling i 
fængslet i Akrestina i Minsk, 
hvor politifolk fra OMON var 
særlig grusomme og gjorde brug 
af tortur. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

137. Hleb Uladzimira
vich DRYL 

Gleb Vladimiro
vich DRIL 

Глеб 
Уладзіміравіч 
ДРЫЛЬ 

Глеб 
Владимирович 
ДРИЛЬ 

Vicedirektør for Akre
stinas midlertidige 
fængsel 

Fødselsdato: 12.5.1980 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Hleb Dryl er i sin stilling som 
vicedirektør for det midlertidige 
fængsel ansvarlig for de forfær
delige forhold og for den umen
neskelige og nedværdigende 
behandling, herunder prygl og 
tortur, som borgere, der blev 
tilbageholdt i denne detentions
facilitet, blev udsat for efter 
præsidentvalget i 2020. 

21.6.2021 

Ifølge vidneudsagn blev nogle af 
de kvinder, der var tilbageholdt 
den 9.-12. august 2020, udsat for 
hård prygl i fængslerne. Ifølge 
vidneudsagn fra flere kvinder i 
rapporten fra »Centre for 
Promotion of Women's Rights — 
Her Rights« skete den mest 
umenneskelige behandling i 
fængslet i Akrestina i Minsk, 
hvor politifolk fra OMON var 
særlig grusomme og gjorde brug 
af tortur. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelsen af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 
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138. Uladzimir Iosifa
vich LAPYR 
Vladimir Yosifo
vich LAPYR 

Уладзімір 
Іосіфавіч 
ЛАПЫР 
Владимир 
Иосифович 
ЛАПЫРЬ 

Vicedirektør for Akre
stinas midlertidige 
fængsel 
Fødselsdato: 21.8.1977 
Fødested: 
Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Uladzimir Lapyr er i sin stilling 
som vicedirektør for Akrestinas 
midlertidige fængsel ansvarlig for 
de forfærdelige forhold og for 
den umenneskelige og nedvær
digende behandling, herunder 
prygl og tortur, som borgere, der 
blev tilbageholdt i denne deten
tionsfacilitet, blev udsat for efter 
præsidentvalget i 2020. Ifølge 
vidneudsagn fra flere kvinder i 
rapporten fra »Centre for 
Promotion of Women's Rights — 
Her Rights« skete den mest 
umenneskelige behandling i 
fængslet i Akrestina i Minsk, 
hvor politifolk fra OMON var 
særlig grusomme og gjorde brug 
af tortur. 

21.6.2021 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

139. Aliaksandr Ulad
zimiravich VASI
LIUK 
Alexander (Ale
xandr) Vladimiro
vich VASILIUK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ВАСІЛЮК 
Александр 
Владимирович 
ВАСИЛЮК 

Leder af undersøgel
seskomitéens efter
forskningshold 
Fødselsdato: 8.5.1975 
Fødested: 
Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Vasiliuk er i sin stil
ling som leder af efterforsk
ningsholdet for undersøgelses
komitéen i Hviderusland 
ansvarlig for politisk motiverede 
forfølgelser og tilbageholdelser, 
særlig af oppositionsmedlemmer 
af koordineringsrådet, herunder 
den hviderussiske oppositions
leder Mariya Kalesnikava, som 
menneskerettighedsorganisationer 
betragter som politisk fange. Han 
er også ansvarlig for tilbagehol
delse af flere repræsentanter for 
oppositionsmedierne. 
Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

140. Yauhen Anatole
vich ARKHI
REEU 

Evgeniy Anatole
vich ARKHI
REEV 

Яўген 
Анатольевіч 
АРХІРЭЕЎ 

Евгений 
Анатольевич 
АРХИРЕЕВ 

Leder af hovedefter
forskningsafdelingen, 
undersøgelseskomitéens 
centralkontor 

Fødselsdato: 1.7.1977 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Yauhen Arkhireeu er i sin stilling 
som leder af hovedefterforsk
ningsafdelingen i undersøgelses
komitéen i Hviderusland 
ansvarlig for at indlede og efter
forske politisk motiverede straf
fesager, særlig 

21.6.2021 
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mod oppositionsmedlemmer af 
koordineringsrådet og andre 
demonstranter. Sådanne undersø
gelser har til formål at intimidere 
demonstranter og gøre det straf
bart at deltage i fredelige 
protester. 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

141. Aliaksei Iharavich 
KAURYZHKIN 

Alexey Igorovich 
KOVRYZHKIN 

Аляĸсей Ігаравіч 
КАЎРЫЖКІН 

Алеĸсей 
Игоревич 
КОВРИЖКИН 

Leder af efterforsk
ningsholdet, hoved
efterforskningsafdelin
gen, undersøgelses
komitéen 

Fødselsdato: 3.11.1981 

Fødested: Bobruisk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksei Kauryzhkin er i sin stil
ling som leder af efterforsk
ningsholdet for undersøgelses
komitéen i Hviderusland 
ansvarlig for politisk motiverede 
forfølgelser og tilbageholdelser, 
særlig af medlemmer af Viktar 
Babarikas præsidentkampagne og 
medlemmer af koordinerings
rådet, herunder advokaten 
Maksim Znak, som menneskeret
tighedsorganisationer betragter 
som politisk fange. 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

142. Aliaksandr Dzmi
tryevich 
AHAFONAU 

Alexander (Ale
xandr) Dmitrie
vich 
AGAFONOV 

Аляксандр 
Дзмітрыевіч 
АГАФОНАЎ 

Александр 
Дмитриевич 
АГАФОНОВ 

Første viceleder af 
hovedefterforsknings
afdelingen, undersøgel
seskomitéen 

Fødselsdato: 13.3.1982 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Ahafonau er i sin 
stilling som første viceleder af 
undersøgelseskomitéens hoved
efterforskningsafdeling i Hvide
rusland ansvarlig for politisk 
motiverede forfølgelser og 
anholdelser af præsidentkandi
daten Siarhei Tsikhanousky, som 
er oppositionsaktivist og ægte
mand til præsidentkandidaten 
Svetlana Tsikhanouskaya, og 
andre politiske aktivister, 
herunder Mikalai Statkevich og 
Dzmitry Kazlou. Siarhei Tsikha
nousky, Dzmitry Kazlou, og 
Mikalai Statkevich anerkendes 
som politiske fanger af Viasna, 
en hviderussisk menneskerettig
hedsorganisation. 

21.6.2021 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 
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143. Kanstantsin 
Fiodaravich 
BYCHAK 

Konstantin Fedo
rovich BYCHEK 

Канстанцін 
Фёдаравіч 
БЫЧАК 

Константин 
Фёдорович 
БЫЧЕК 

Afdelingschef i KGB's 
efterforskningsafdeling 

Fødselsdato: 20.9.1985 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Kanstantsin Bychak har i sin 
stilling som afdelingschef i 
KGB's efterforskningsafdeling 
ført tilsyn med den politisk 
motiverede undersøgelse af 
præsidentkandidaten Viktar 
Babarika. Den centrale valgkom
mission afviste Viktar Babarikas 
kandidatur. Denne beslutning 
byggede på en rapport fra KGB 
og officielle TV-udtalelser fra 
Kanstantsin Bychak, der erklæ
rede Viktar Babarika skyldig i 
hvidvask af penge, mens efter
forskningerne stadig stod på. 

21.6.2021 

▼M45 

144. Andrei Siarhee
vich BAKACH 

Andrei Sergeevich 
BAKACH 

Андрэй 
Сяргеевiч 
БАКАЧ 

Андрей 
Сергеевич 
БАКАЧ 

Stilling(er): tidligere 
chef for Pervomajskij
distriktspolitiet i Minsk 

første vicechef for 
afdelingen for indre 
anliggender i den 
regionale eksekutiv
komité i Grodno-/ 
Hrodnaregionen 

Fødselsdato: 
19.11.1983 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

I sin tidligere stilling som afde
lingschef for indre anliggender i 
Pervomajskijdistriktsforvaltningen 
i Minsk var Andrei Bakach 
ansvarlig for de handlinger, der 
begås af politistyrkerne fra denne 
politikreds, og for de handlinger, 
der begås på politistationen. I 
hans tid som chef er fredelige 
demonstranter i Minsk blevet 
udsat for grusomme, umenneske
lige og nedværdigende behand
ling på politistationen under hans 
kontrol. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som første vicechef for 
afdelingen for indre anliggender i 
den regionale eksekutivkomité i 
Grodno-/Hrodnaregionen. 

21.6.2021 
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145. Aliaksandr Ulad
zimiravich PALU
LEKH 

Aleksandr Vladi
mirovich POLU
LEKH 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ПАЛУЛЕХ 

Александр 
Владимирович 
ПОЛУЛЕХ 

Chef for Frunzenskij
distriktspolitiet i Minsk 

Fødselsdato: 25.6.1979 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Palulekh er i sin stil
ling som afdelingschef for indre 
anliggender i Frunzenskij
distriktsforvaltningen i Minsk 
ansvarlig for den undertrykkelse, 
der blev ledet af politistyrkerne i 
dette distrikt mod fredelige 
demonstranter efter præsident
valget i 2020, navnlig mishand
ling, herunder tortur, af fredelige 
demonstranter, der blev tilbage
holdt på politistationen under 
hans kontrol. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

21.6.2021 

146. Aliaksandr Aliak
sandravich 
ZAKHVITSE
VICH 

Aleksandr Alek
sandrovich 
ZAKHVITSE
VICH 

Аляксандр 
Аляксандравіч 
ЗАХВІЦЭВІЧ 

Александр 
Александрович 
ЗАХВИЦЕВИЧ 

Vicechef for Frunzen
skijdistriktspolitiet i 
Minsk 

Fødselsdato: 1.1.1977 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Zakhvitsevich fører i 
sin stilling som vicechef for 
distriktspolitiet i Minsk tilsyn 
med politiet for offentlig 
sikkerhed og er ansvarlig for den 
umenneskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der blev tilbageholdt i 
Frunzenskijdistriktet, blev udsat 
for efter præsidentvalget i 2020, 
og for den generelle brutale 
fremfærd over for fredelige 
demonstranter i dette distrikt. 
Embedsmænd under Aliaksandr 
Zakhvitsevichs tilsyn gjorde brug 
af tortur mod indsatte. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

21.6.2021 
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147. Siarhei Uladzimi
ravich 
USHAKOU 

Sergei Vladimiro
vich USHAKOV 

Сяргей 
Уладзіміравіч 
УШАКОЎ 

Сергей 
Владимирович 
УШАКОВ 

Vicechef for Frunzen
skijdistriktspolitiet i 
Minsk 

Fødselsdato: 22.8.1980 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Siarhei Ushakou fører i sin stil
ling som vicechef for Frunzen
skijdistriktspolitiet i Minsk tilsyn 
med kriminalpolitiet og er 
ansvarlig for de handlinger, der 
begås af hans underordnede, 
specielt den umenneskelige og 
nedværdigende behandling, 
herunder tortur, som borgere, der 
blev tilbageholdt i Frunzenskij
distriktet, blev udsat for efter 
præsidentvalget i 2020, og for 
den generelle brutale fremfærd 
over for fredelige demonstranter. 
Embedsmænd under Siarhei 
Ushakous direkte tilsyn gjorde 
brug af tortur mod tilbageholdte. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

21.6.2021 

148. Siarhei Piatrovich 
ARTSIOMENKA 

Sergei Petrovich 
ARTEMENKO / 
ARTIOMENKO 

Сяргей Пятровіч 
АРЦЁМЕНКА 

Сергей Петрович 
АРТЁМЕНКО 

Vicechef for Pervomaj
skijdistriktspolitiet i 
Minsk 

Fødselsdato: 26.3.1973 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Siarhei Artemenko fører i sin 
stilling som vicechef for Pervo
majskijdistriktspolitiet i Minsk 
tilsyn med politiet for offentlig 
sikkerhed og er ansvarlig for den 
umenneskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der blev tilbageholdt hos 
Pervomajskijdistriktspolitiet i 
Minsk, blev udsat for af hans 
underordnede efter præsident
valget i 2020, og for den gene
relle brutale fremfærd over for 
fredelige demonstranter. Et 
eksempel er mishandlingen af 
Maksim Haroshin, en blomster
handler, der blev anholdt, efter at 
han forærede blomster til 
deltagere i kvindemarchen den 
13. oktober 2020. Sergei Arte
menko lagde pres på borgere for 
at få dem til ikke at deltage i 
fredelige demonstrationer. 

21.6.2021 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 
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149. Aliaksandr 
Mikhailavich 
RYDZETSKI 

Aleksandr 
Mikhailovich 
RIDETSKIY 

Аляксандр 
Міхайлавіч 
РЫДЗЕЦКІ 

Александр 
Михайлович 
РИДЕЦКИЙ 

Tidligere chef for 
Oktjabrskijdistriktspoli
tiet i Minsk, leder af 
direktoratet for indre 
sikkerhed i statens 
kriminaltekniske under
søgelsesudvalg 

Fødselsdato: 14.8.1978 

Fødested: 

Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Aliandsandr Rydzetski er i sin 
tidligere stilling som chef for 
Oktjabrskijdistriktspolitiet i 
Minsk ansvarlig for den umen
neskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere, der blev tilbageholdt i 
nævnte distrikt, blev udsat for af 
hans underordnede efter præsi
dentvalget i 2020. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

21.6.2021 

150. Dzmitry Iauhen
evich BURD
ZIUK 

Dmitry Evgene
vich BURDIUK 

Дзмітрый 
Яўгеньевіч 
БУРДЗЮК 

Дмитрий 

Евгеньевич 
БУРДЮК 

Chef for Oktjabrskij
distriktspolitiet, 
tidligere chef for Parti
zanskijdistriktspolitiet i 
Minsk 

Fødselsdato: 31.1.1980 

Fødested: Brestregio
nen, det tidligere USSR 
(det nuværende Hvide
rusland) 

Køn: mand 

Dzmitry Burdziuk var i sin 
tidligere stilling som chef for 
Partizanskijdistriktspolitiet i 
Minsk ansvarlig for at føre tilsyn 
med de alvorlige tilfælde med 
prygl og tortur mod fredelige 
demonstranter og tilskuere i 
nævnte distrikt efter præsident
valget i 2020. 

I december 2020 blev han 
udnævnt til chef for Oktjabrskij
distriktspolitiet. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

21.6.2021 

Nationalitet: hvide
russer 
Personligt ID-nummer: 
3310180C009PB7 
Pasnummer: 
MP3567896 

151. Vital Vitalevich 
KAPILEVICH 

Vitaliy Vitalevich 
KAPILEVICH 

Віталь Вітальевіч 
КАПІЛЕВІЧ 

Виталий 
Витальевич 
КАПИЛЕВИЧ 

Chef for Leninskij
distriktspolitiet i Minsk 

Fødselsdato: 
26.11.1988 

Fødested: 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Vital Kapilevich er i sin stilling 
som chef for Leninskijdistrikts
politiet i Minsk ansvarlig for den 
umenneskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere tilbageholdt hos Lenin
skijdistriktspolitiet har været 
udsat for. De tilbageholdte blev 

21.6.2021 
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nægtet lægehjælp, og det para
medicinske personale, der ankom, 
blev intimideret for at forhindre 
dem i at yde lægehjælp til de 
tilbageholdte. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet. 

152. Kiryl Stanislava
vich KISLOU 
Kirill Stanislavo
vich KISLOV 

Кірыл 
Станіслававіч 
КІСЛОЎ 
Кирилл 
Станиславович 
КИСЛОВ 

Chef for Zavodskij
distriktspolitiet i Minsk 
Fødselsdato: 2.1.1979 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Kiryl Kislou er i sin stilling som 
chef for Zavodskijdistriktspolitiet 
i Minsk ansvarlig for den umen
neskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere tilbageholdt på politista
tionen har været udsat for. Han er 
også ansvarlig for sine underord
nedes masseundertrykkelse af 
fredelige demonstranter, journali
ster, menneskerettighedsaktivi
ster, arbejdere, repræsentanter for 
den akademiske verden og 
tilskuere. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet. 

21.6.2021 

153. Siarhei Aliaksand
ravich VAREIKA 
Sergey Aleksan
drovich 
VAREIKO 

Сяргей 
Аляĸсандравіч 
ВАРЭЙКА 
Сергей 
Алеĸсандрович 
ВАРЕЙКО 

Chef for Moskovskij
distriktspolitiet i Minsk, 
tidligere vicechef for 
Zavodskijdistriktspoli
tiet i Minsk 
Fødselsdato: 1.2.1980 
Fødested: 

Siarhei Vareika var i sin tidligere 
stilling som vicechef for Zavod
skijdistriktspolitiet ansvarlig for 
den umenneskelige og nedvær
digende behandling, herunder 
tortur, som borgere tilbageholdt 
hos Zavodskijdistriktspolitiet blev 
udsat for efter præsidentvalget 
i 2020. Han er også ansvarlig for 
de handlinger, der blev begået af 
hans underordnede, som deltog i 
masseundertrykkelse af fredelige 

21.6.2021 
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demonstranter, journalister, 
menneskerettighedsaktivister, 
arbejdere, repræsentanter for den 
akademiske verden og tilskuere. 

Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Den 21. december 2020 blev han 
udnævnt til chef for Moskovskij
distriktspolitiet i Minsk. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet. 

154. Siarhei Feliksa
vich DUBAVIK 
Sergey Felikso
vich DUBOVIK 

Сяргей 
Феліĸсавіч 
ДУБАВІК 
Сергей 
Фелиĸсович 
ДУБОВИК 

Vicechef for Leninskij
distriktspolitiet 
Fødselsdato: 1.2.1974 
Fødested: 

Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Siarhei Dubavik er i sin stilling 
som vicechef for Leninskij
distriktspolitiet ansvarlig for den 
umenneskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere tilbageholdt hos Lenin
skijdistriktspolitiet blev udsat for 
efter præsidentvalget i 2020. De 
tilbageholdte blev nægtet læge
hjælp, og det paramedicinske 
personale, der ankom, blev inti
mideret for at forhindre dem i at 
yde lægehjælp til de tilbagehold
te. 

21.6.2021 

Han er også ansvarlig for de 
handlinger, der blev begået af 
hans underordnede, som deltog i 
masseundertrykkelse af fredelige 
demonstranter, journalister, 
menneskerettighedsaktivister, 
arbejdere, repræsentanter for den 
akademiske verden og tilskuere. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 
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155. Aliaksandr 
Mechyslavavich 
ANDRYEUSKI 

Alexander (Ale
xandr) Mechisla
vovich ANDRI
EVSKII 

Аляĸсандр 
Мечыслававіч 
АНДРЫЕЎСКІ 

Алеĸсандр 
Мечиславович 
АНДРИЕВСКИЙ 

Vicechef for Frunzen
skijdistriktspolitiet i 
Minsk 

Fødselsdato: 29.4.1982 
Fødested: 

Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Aliaksandr Andryeuski er i sin 
stilling som vicechef for Frun
zenskijdistriktspolitiet i Minsk 
ansvarlig for den umenneskelige 
og nedværdigende behandling, 
herunder tortur, som borgere 
tilbageholdt hos Frunzenskij
distriktspolitiet blev udsat for 
efter præsidentvalget i 2020. De 
tilbageholdte sad på knæ med 
sænket hoved i flere timer, fik 
voldsom prygl og blev udsat for 
strømpistol (taser). 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

21.6.2021 

156. Vital Mikhailavich 
MAKRYTSKI 

Vitalii Mikhaila
vich MAKRIT
SKII 

Віталь 
Міхайлавіч 
МАКРЫЦКІ 

Виталий 
Михайлович 
МАКРИЦКИЙ 

Vicechef for Oktja
brskijdistriktspolitiet i 
Minsk (indtil den 
17. december 2020). 
Siden den 17. december 
2020 chef for Partizan
skijdistriktspolitiet i 
Minsk 
Fødselsdato: 17.2.1975 

Fødested: 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Vital Makrytski var i sin tidligere 
stilling som vicechef for Oktja
brskijdistriktspolitiet i Minsk 
ansvarlig for at føre tilsyn med de 
alvorlige tilfælde med prygl og 
tortur mod fredelige demon
stranter og tilskuere tilbageholdt 
hos dette distriktspoliti efter 
præsidentvalget i 2020. 
I december 2020 blev han 
forfremmet til stillingen som chef 
for Partizanskijdistriktspolitiet i 
Minsk. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

21.6.2021 

157. Yauhen Aliaksee
vich 
URUBLEUSKI 

Evgenii Aleksee
vich VRUBLEV
SKII 

Яўген Аляĸсеевіч 
УРУБЛЕЎСКІ 

ЕвгенийАлеĸсее 
вич 
ВРУБЛЕВСКИЙ 

Overordnet politiassi
stent i Akrestinas 
isolationscenter for 
lovovertrædere 
Fødselsdato: 28.1.1966 

Fødested: 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

I sin stilling som overordnet 
politiassistent i isolationscentret 
for lovovertrædere, er Yauhen 
Urubleuski ansvarlig for den 
umenneskelige og nedværdigende 
behandling, herunder tortur, som 
borgere tilbageholdt i tilbagehol
delsescentret har været udsat for. 
Ifølge vidneudsagn og rapporter i 
medierne har han personligt 
deltaget i grove prygl af civile, 
der blev tilbageholdt i august 
2020. 

21.6.2021 
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Han er derfor ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne. 

158. Mikalai Mikalae
vich KARPI
ANKAU 

Nikolai Nikolae
vich KARPEN
KOV 

Міĸалай 
Міĸалаевіч 
КАРПЯНКОЎ 

Ниĸолай 
Ниĸолаевич 
КАРПЕНКОВ 

Viceindenrigsminister, 
tidligere chef for 
hovedafdelingen for 
bekæmpelse af organi
seret kriminalitet og 
korruption i indenrigs
ministeriet 

Fødselsdato: 6.9.1968 
Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 
Nationalitet: hviderus
ser 

Mikalai Karpiankau var i sin 
stilling som chef for hovedafde
lingen for bekæmpelse af organi
seret kriminalitet og korruption i 
indenrigsministeriet ansvarlig for 
den umenneskelige og nedvær
digende behandling, som borgere, 
der har deltaget i fredelige 
protester, har været udsat for, og 
for vilkårlig anholdelse og 
tilbageholdelse af dem. Adskil
lige vidneudsagn, billed- og 
videomateriale tyder på, at 
gruppen under hans kommando 
pryglede og anholdt fredelige 
demonstranter og truede dem 
med skydevåben. 

21.6.2021 

Den 6. september 2020 blev 
Mikalai Karpiankou filmet, da 
han med en stav smadrede en 
glasdør til en café, hvor fredelige 
demonstranter havde søgt tilflugt, 
og anholdt dem brutalt. Der er 
blevet offentliggjort en optagelse, 
hvor han udtaler, at hans afdeling 
vil anvende skydevåben mod 
demonstranter. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for under
trykkelse af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition. 

159. Mikhail Viacha
slavavich HRYB 
Mikhail Viache
slavovich GRIB 

Міхаіл 
Вячаслававіч 
ГРЫБ 
Михаил 
Вячеславович 
ГРИБ 

Chef for hovedafde
lingen for indre anlig
gender i eksekutiv
komitéen i Minsk 

Fødselsdato: 29.7.1980 
Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 
Køn: mand 

Nationalitet: hviderus
ser 

Mikhail Hryb var chef for afde
lingen for indre anliggender i den 
regionale eksekutivkomité i 
Vitebsk fra marts 2019 til oktober 
2020, hvorefter han blev udnævnt 
til chef for hovedafdelingen for 
indre anliggender i eksekutiv
komitéen i Minsk og fik rang 
som generalmajor for militsen 
(politistyrker). 

21.6.2021 
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Han er i denne egenskab 
ansvarlig for de handlinger, der 
begås af politistyrkerne i 
henholdsvis Vitebskregionen 
indtil oktober 2020 og i Minsk 
siden oktober 2020, herunder den 
voldelige undertrykkelse af 
fredelige demonstranter og de 
krænkelser af retten til fredelige 
forsamlinger og ytringsfriheden, 
der blev begået af politistyrkerne 
i Vitebsk og Minsk efter det 
hviderussiske præsidentvalg 
i 2020. 
Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

160. Viktar Genadze
vich KHRENIN 

Viktor Gennadie
vich KHRENIN 

Віктар 
Генадзевіч 
ХРЭНІН 
Виктор 
Геннадиевич 
ХРЕНИН 

Forsvarsminister 

Fødselsdato: 1.8.1971 
Fødested: Navahrudak/ 
Novogrudek, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 
Nationalitet: hvide
russer 

Rang: Generalløjtnant 
Hviderussisk pasnum
mer: KH2594621 

I sin stilling som Hvideruslands 
forsvarsminister siden den 
20. januar 2020 er Viktar 
Khrenin ansvarlig for den beslut
ning, som kommandoen for luft
våbnet og luftforsvarsstyrkerne 
traf efter Aliaksandr Lukashenkas 
instrukser, nemlig at sende et 
militærfly til at eskortere 
passagerflyet FR4978 til at 
tvangslande i lufthavnen i Minsk 
den 23. maj 2021 uden behørig 
begrundelse. Formålet med denne 
politisk motiverede beslutning 
var at anholde og tilbageholde 
oppositionsjournalisten Raman 
Pratasevich og Sofia Sapega og 
er en form for undertrykkelse af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition i Hviderusland. 

21.6.2021 

Personligt ID-nummer: 
3010871K003PB1 

Han har fremsat adskillige 
offentlige udtalelser, hvor han har 
erklæret sig rede til at anvende 
hæren mod fredelige demon
stranter i august 2020 og 
sammenlignet demonstranterne 
med nazikollaboratører på grund 
af deres brug af det historiske 
hvid-rød-hvide flag. 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition i 
Hviderusland og støtter Lukas
jenkoregimet. 
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161. Ihar Uladzimira
vich HOLUB 

Igor Vladimiro
vich GOLUB 

Ігар 
Уладзіміравіч 
ГОЛУБ 

Игорь 
Владимирович 
ГОЛУБ 

Kommandør for de 
væbnede styrkers luft
våben og luftforsvar 

Fødselsdato: 
19.11.1967 

Fødested: Chernigov, 
Chernigovskaya Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Ukraine) 

Køn: mand 
Nationalitet: hvide
russer 
Rang: Generalmajor 

I sin stilling som kommandør for 
de væbnede styrkers luftvåben og 
luftforsvar er Ihar Holub 
ansvarlig for den beslutning, som 
kommandoen for luftvåbnet og 
luftforsvarsstyrkerne traf efter 
Aliaksandr Lukashenkas instruk
ser, nemlig at sende et militærfly 
til at eskortere passagerflyet 
FR4978 til at tvangslande i luft
havnen i Minsk den 23. maj 
2021 uden behørig begrundelse. 
Formålet med denne politisk 
motiverede beslutning var at 
anholde og tilbageholde opposi
tionsjournalisten Raman Pratase
vich og Sofia Sapega og er en 
form for undertrykkelse af civil
samfundet og den demokratiske 
opposition i Hviderusland. 

21.6.2021 

Hviderussisk pasnum
mer: KH2187962 
Personligt ID-nummer: 
3191167E003PB1 

Efter hændelsen afgav Ihar Holub 
presseerklæringer sammen med 
direktøren for det hviderussiske 
transportministeriums luftfarts
afdeling, Artem Sikorsky, hvor 
de begrundede de hviderussiske 
luftfartsmyndigheders handlinger. 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition i 
Hviderusland og støtter Lukas
jenkoregimet. 

162. Andrei Mikalae
vich GURTSE
VICH 

Andrei Nikolae
vich GURTSE
VICH 

Андрэй 
Мікалаевіч 
ГУРЦЕВИЧ 

Андрей 
Николаевич 
ГУРЦЕВИЧ 

Hovedstabschef, første 
næstkommandør for 
luftvåbnet 

Fødselsdato: 27.7.1971 
Fødested: Baranovich, 
Brestregionen/Oblast, 
det tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 
Nationalitet: hvide
russer 
Rang: Generalmajor 

I sin stilling som hovedstabschef 
og første næstkommandør for de 
væbnede styrkers luftvåben og 
luftforsvar er Andrei Gurtsevich 
ansvarlig for den beslutning, som 
kommandoen for luftvåbnet og 
luftforsvarsstyrkerne traf efter 
Aliaksandr Lukashenkas instruk
ser, nemlig at sende et militærfly 
til at eskortere passagerflyet 
FR4978 til at tvangslande i luft
havnen i Minsk den 23. maj 
2021 uden behørig begrundelse. 

21.6.2021 
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Hviderussisk pasnum
mer: MP3849920 
Personligt ID-nummer: 
3270771C016PB2 

Formålet med denne politisk 
motiverede beslutning var at 
anholde og tilbageholde opposi
tionsjournalisten Raman Pratase
vich og Sofia Sapega og er en 
form for undertrykkelse af civil
samfundet og den demokratiske 
opposition i Hviderusland. Efter 
hændelsen afgav han pressemed
delelser, hvor han begrundede de 
hviderussiske myndigheders 
handlinger. 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition i 
Hviderusland og støtter Lukas
jenkoregimet. 

163. Leanid Mikalae
vich CHURO 

Leonid Nikolae
vich CHURO 

Леанід 
Мікалаевіч 
ЧУРО 
Леонид 
Николаевич 
ЧУРО 

Generaldirektør for den 
statsejede virksomhed 
BELAERONAVI
GATSIA 
Fødselsdato: 8.7.1956 

Fødested: 
Køn: mand 

Nationalitet: hvide
russer 
Hviderussisk pasnum
mer: P4289481 
Personligt ID-nummer: 
3080756A068PB5 

I sin stilling som generaldirektør 
for den statsejede virksomhed 
BELAERONAVIGATSIA er 
Leanid Churo ansvarlig for den 
hviderussiske flyvekontrol. Han 
har derfor ansvaret for at omdi
rigere passagerflyet FR4978 til 
lufthavnen i Minsk den 23. maj 
2021 uden behørig begrundelse. 
Formålet med denne politisk 
motiverede beslutning var at 
anholde og tilbageholde opposi
tionsjournalisten Raman Pratase
vich og Sofia Sapega og er en 
form for undertrykkelse af civil
samfundet og den demokratiske 
opposition i Hviderusland. 

Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

21.6.2021 

164. Aliaksei Mikalae
vich AURA
MENKA 
Alexey Nikolae
vich AVRA
MENKO 

Аляксей 
Мікалаевіч 
АЎРАМЕНКА 
Алексей 
Николаевич 
АВРАМЕНКО 

Transport- og kommu
nikationsminister 
Fødselsdato: 11.5.1977 

Fødested: Minsk, det 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Køn: mand 
Nationalitet: hvide
russer 
Hviderussisk pasnum
mer: MP3102183 

Aliaksei Auramenka er i sin stil
ling som Hvideruslands transport- 
og kommunikationsminister 
ansvarlig for statsforvaltningen 
inden for civil luftfart og tilsynet 
med flyvekontrollen. Han har 
derfor ansvaret for at omdirigere 
passagerflyet FR4978 til luft
havnen i Minsk den 23. maj 2021 
uden behørig begrundelse. 
Formålet med denne politisk 
motiverede beslutning var at 
anholde og tilbageholde opposi
tionsjournalisten Raman Pratase
vich og Sofia Sapega og er en 
form for undertrykkelse af civil
samfundet og den demokratiske 

21.6.2021 
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Personligt ID-nummer: 
3110577A020PB2 

opposition i Hviderusland. Han er 
derfor ansvarlig for undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition. 

165. Artsiom Igaravich 
SIKORSKI 

Artem Igorevich 
SIKORSKIY 

Арцём Ігаравіч 
СІКОРСКІ 

Артем Игоревич 
СИКОРСКИЙ 

Direktør for transport- 
og kommunikations
ministeriets luftfarts
afdeling 
Fødselsdato: 1983 

Fødested: Soligorsk, 
Minskregionen/Oblast, 
tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

Artsiom Sikorski er i sin egen
skab af Hvideruslands transport- 
og kommunikationsminister 
ansvarlig for statsforvaltningen 
inden for civil luftfart og tilsynet 
med flyvekontrollen. Han har 
derfor ansvaret for at omdirigere 
passagerflyet FR4978 til Minsk 
den 23. maj 2021 uden behørig 
begrundelse. Formålet med denne 
politisk motiverede beslutning 
var at anholde og tilbageholde 
oppositionsjournalisten Raman 
Pratasevich og Sofia Sapega og 
er en form for undertrykkelse af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition i Hviderusland. 

21.6.2021 

Køn: mand 

Nationalitet: hvide
russer 
Hviderussisk pasnum
mer: MP3785448 
Personligt ID-nummer: 
3240483A023PB7 

Efter hændelsen afgav han pres
seerklæringer sammen med 
kommandøren for de væbnede 
styrkers luftvåben og luftforsvar i 
Republikken Hviderusland, Ihar 
Holub, hvor de begrundede de 
hviderussiske luftfartsmyndighe
ders handlinger. 
Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition 
og støtter Lukasjenkoregimet. 

166. Aleh Siarheevich 
HAIDUKEVICH 

Oleg Sergeevich 
GAIDUKEVICH 

Алег Сяргеевіч 
ГАЙДУКЕВІЧ 

Олег Сергеевич 
ГАЙДУКЕВИЧ 

Næstformand for det 
stående udvalg om 
internationale anliggen
der i Repræsentanternes 
Hus i Nationalforsam
lingen, medlem af 
Nationalforsamlingens 
delegation for kontakter 
med Europarådets 
Parlamentariske 
Forsamling 

Aleh Haidukevich er næstfor
mand for det stående udvalg om 
internationale anliggender i 
Repræsentanternes Hus i Natio
nalforsamlingen og medlem af 
Nationalforsamlingens delegation 
for kontakter med Europarådets 
Parlamentariske Forsamling. Han 
har fremsat offentlige udtalelser, 
hvor han udtrykker tilfredshed 
med omdirigeringen af passager
flyet FR4978 til Minsk den 
23. maj 2021. Formålet med 
denne politisk motiverede beslut
ning, der blev truffet uden 
behørig begrundelse, var at 
anholde og tilbageholde opposi
tionsjournalisten Raman Pratase
vich og Sofia Sapega og er en 

21.6.2021 
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tidligere USSR (det 
nuværende Hviderus
land) 

form for undertrykkelse af civil
samfundet og den demokratiske 
opposition i Hviderusland. 

Køn: mand 

Nationalitet: hvide
russer 

Personligt ID-nummer: 
3260377A081PB9 

Pasnummer: 
MP2663333 

Aleh Haidukevich har desuden 
fremsat offentlige udtalelser, hvor 
han antyder, at hviderussiske 
oppositionsledere kan tilbage
holdes i udlandet og transporteres 
til Hviderusland »i bagagerum
met«, og støtter dermed sikker
hedsstyrkernes aktuelle hårde 
fremfærd mod den hviderussiske 
demokratiske opposition og jour
nalister. 

Han støtter dermed Lukasjenko
regimet. 

▼M43 

167. Ihar Anatolevich 
KRUCHKOU 

Igor Anatolevich 
KRUCHKOV 

Ігар Анатольевіч 
КРУЧКОЎ 

Игорь 
Анатольевич 
КРЮЧКОВ 

Chef for specialstyr
kernes særlige tjeneste 
for aktive foranstalt
ninger (ASAM) under 
statsgrænsekomitéen 

Fødselsdato: 13.4.1976 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Personligt ID-nummer: 
3130476M077PB6 

I sin stilling som leder af speci
alstyrkernes særlige tjeneste for 
aktive foranstaltninger (ASAM) 
under statsgrænsekomitéen er 
Ihar Kruchkou ansvarlig for 
handlinger begået af styrker 
under hans ledelse, som er 
involveret i fysisk transport af 
migranter fra Belarus til grænsen 
mellem Belarus og EU-medlems
staterne. ASAM opkræver penge 
for grænsepassagen fra de trans
porterede migranter. Disse hand
linger foregår som led i »Opera
tion Gate«. 

Han bidrager dermed til Lukas
jenkoregimets aktiviteter, der 
letter ulovlig passage af Unionens 
ydre grænser. 

2.12.2021 

168. Anatol Piatrovich 
LAPO 

Anatoliy Petrovich 
LAPPO 

Анатоль 
Пятровіч ЛАПО/ 
ЛАППО 

Анатолии 
Петрович 
ЛАППО 

Generalløjtnant, 
formand for Repub
likken Belarus' stats
grænsekomité (udnævnt 
den 29. december 
2016), chef for de 
statsgrænsedelegerede 

Fødselsdato: 24.5.1963 

I sin stilling som chef for stats
grænsekomitéen er Anatol Lapo 
ansvarlig for handlinger foretaget 
af grænsekontrolorganer under 
hans ledelse, hvis grænsevagter 
ifølge foreliggende dokumenta
tion har ledt, ført eller tvunget 
migranter til ulovligt at passere 

2.12.2021 
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Fødested: Kulakovka, 
Mogilevregionen/ 
Oblast, det tidligere 
USSR (nu Belarus) 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Pasnummer: 
MP4098888 

Personligt ID-nummer: 
3240563K033PB5 

grænsen mellem Belarus og EU- 
medlemsstaterne, og hvis 
bevidste undladelse med hensyn 
til at varetage deres opgaver 
korrekt letter migranters forsøg 
på at krydse den pågældende 
grænse. 

Han er dermed ansvarlig for at 
tilrettelægge Lukasjenkoregimets 
aktiviteter, der letter ulovlig 
passage af Unionens ydre græn
ser. 

169. Kanstantsin 
Henadzevich 
MOLASTAU 

Konstantin 
Gennadevich 
MOLOSTOV 

Канстанцін 
Генадзьевіч 
МОЛАСТАЎ 

Константин 
Геннадьевич 
МОЛОСТОВ 

Oberst, chef for Grod
nogrænsegruppen 
(udnævnt den 
1. oktober 2014), 
militær enhed 2141, 
statsgrænsedelegeret 

Fødselsdato: 30.5.1970 

Fødested: Krasnoar
meysk, Saratovregio
nen, Den Russiske 
Føderation 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Pasnummer: 
KH2479999 

Personligt ID-nummer: 
3300570K025PB3 

I sin stilling som chef for Grod
nogrænsegruppen er Kanstantin 
Molastau ansvarlig for handlinger 
foretaget af grænsevagter under 
hans ledelse. Grodnogrænsegrup
pens bevidste undladelse med 
hensyn til at varetage sine 
opgaver korrekt letter migranters 
forsøg på at krydse grænsen til 
EU-medlemsstaterne. 

Han bidrager dermed til Lukas
jenkoregimets aktiviteter, der 
letter ulovlig passage af Unionens 
ydre grænser. 

2.12.2021 

170. Pavel Mikalaevich 
KHARCHANKA 

Pavel Nikolaevich 
KHARCHENKO 

Павел Мікалаевіч 
ХАРЧАНКА 

Павел 
Николаевич 
ХАРЧЕНКО 

Chef for Polotskgræn
seafdelingen 

Fødselsdato: 29.3.1981 

Fødested: Chita, 
tidligere USSR (nu Den 
Russiske Føderation) 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

I sin stilling som chef for 
Polotskgrænseafdelingen er Pavel 
Kharchanka ansvarlig for hand
linger foretaget af grænsevagter 
under hans ledelse. Polotskgræn
seafdelingens bevidste undladelse 
med hensyn til at varetage sine 
opgaver korrekt letter migranters 
forsøg på at krydse grænsen til 
EU-medlemsstaterne. 

Han bidrager dermed til Lukas
jenkoregimets aktiviteter, der 
letter ulovlig passage af Unionens 
ydre grænser. 

2.12.2021 
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171. Ihar Mikalaevich 
GUTNIK 

Igor Nikolaevich 
GUTNIK 

Ігар Мікалаевіч 
ГУТНІК 

Игорь 
Николаевич 
ГУТНИК 

Chef for Brestgrænse
gruppen, oberst 

Fødselsdato: 
17.12.1974 

Fødested: landsbyen 
Zabolotye, Smolevichi
distriktet, Minskregio
nen/Oblast, det tidligere 
USSR (nu Belarus) 

Adresse: 90 Heroes of 
Defense of the Brest 
Fortress St., 224018, 
Brest, Belarus 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Pasnummer: 
BM1962867 

I sin stilling som chef for Brest
grænsegruppen er Ihar Gutnik, 
der i 2018 blev deputeret ved 
regionalrådet i Brest som en af 
Lukasjenkas loyale støtter, 
ansvarlig for handlinger foretaget 
af grænsevagter under hans 
ledelse. Brestgrænsegruppens 
bevidste undladelse med hensyn 
til at varetage sine opgaver 
korrekt letter migranters forsøg 
på at krydse grænsen til EU- 
medlemsstaterne. 

Han bidrager dermed til Lukas
jenkoregimets aktiviteter, der 
letter ulovlig passage af Unionens 
ydre grænser. 

2.12.2021 

172. Aliaksandr Bary
savich DAVID
ZIUK 

Aleksandr Boriso
vich DAVIDIUK 

Аляксандр 
Барысавіч 
ДАВІДЗЮК 

Александр 
Борисович 
ДАВИДЮК 

Oberst, chef for Lida
grænseafdelingen, 
militær enhed 1234 
(udnævnt den 
27. september 2016), 
statsgrænserepræsentant 

Medlem af Lidadistrik
tets råd for deputerede, 
28. forsamling (tiltrådte 
den 2. februar 2018) 

Fødselsdato: 4.5.1973 

Fødested: Novograd- 
Volynsky, Zhytomyrre
gionen, tidligere USSR 
(nu Ukraine) 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Pasnummer: 
KH2613034 

Personligt ID-nummer: 
3040573E050PB7 

I sin stilling som chef for Lida
grænseafdelingen er Aliaksandr 
Davidziuk ansvarlig for hand
linger foretaget af grænsevagter 
under hans ledelse. Lidagrænse
afdelingens bevidste undladelse 
med hensyn til at varetage sine 
opgaver korrekt letter migranters 
forsøg på at krydse grænsen til 
EU-medlemsstaterne. Han 
bidrager dermed til Lukasjenko
regimets aktiviteter, der letter 
ulovlig passage af Unionens ydre 
grænser. 

2.12.2021 
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173. Maksim Viktara
vich BUTRA
NETS 

Maxim Viktoro
vich BUTRA
NETS 

Максім 
Віктаравіч 
БУТРАНЕЦ 

Максим 
Викторович 
БУТРАНЕЦ 

Chef for Smorgon
grænseafdelingen, 
militær enhed 2044 
(udnævnt i marts 2018), 
statsgrænsedelegeret 

Fødselsdato: 
12.12.1978 

Fødested: Sverdlovsk, 
tidligere USSR (nu Den 
Russiske Føderation) 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

I sin stilling som chef for Smor
gongrænsegruppen er Maksim 
Butranets ansvarlig for handlinger 
foretaget af grænsevagter under 
hans ledelse. Smorgongrænse
gruppens bevidste undladelse 
med hensyn til at varetage sine 
opgaver korrekt letter migranters 
forsøg på at krydse grænsen til 
EU-medlemsstaterne. Maksim 
Butranets erklærede desuden, at 
antallet af migranter ved den 
belarusisk-litauiske grænse 
forblev på det sædvanlige niveau 
trods den betydelige stigning, der 
blev observeret på den litauiske 
side. Han bidrager dermed til 
Lukasjenkoregimets aktiviteter, 
der letter ulovlig passage af 
Unionens ydre grænser. 

2.12.2021 

174. Anatol Anatolye
vich GLAZ 

Anatoliy Anato
lyevich GLAZ 

Анатоль 
Анатольевіч 
ГЛАЗ 

Анатолий 
Анатольевич 
ГЛАЗ 

Chef for afdelingen for 
information og digitalt 
diplomati (talsperson), 
udenrigsministeriet i 
Belarus 

Fødselsdato: 31.7.1982 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Anatol Glaz har været chef for 
afdelingen for information og 
digitalt diplomati og talsperson 
for udenrigsministeriet i Belarus 
siden den 11. juni 2018. Han 
kom i denne egenskab med en 
række offentlige erklæringer til 
støtte for Lukasjenkoregimets 
politik i dets seneste forsøg på at 
lette ulovlig passage af EU- 
medlemsstaternes ydre grænser. 
Han forsvarede også offentligt 
tvangslandingen af passagerflyet 
FR4978 i lufthavnen i Minsk den 
23. maj 2021 uden behørig 
begrundelse. Formålet med denne 
politisk motiverede beslutning 
var at anholde og tilbageholde 
oppositionsjournalisten Raman 
Pratasevich og Sofia Sapega og 
er en form for undertrykkelse af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition i Belarus. 

Han støtter dermed Lukasjenko
regimet. 

2.12.2021 

175. Siarhei Aliaksand
ravich EPIKHAU 

Sergei Aleksan
drovich EPIK
HOV 

Сяргей 
Аляксандравіч 
ЕПІХАЎ 

Сергей 
Александрович 
ЕПИХОВ 

Dommer ved regional
retten i Minsk 

Fødselsdato: 16.5.1966 

I sin stilling som dommer ved 
regionalretten i Minsk er Siarhei 
Epikhau ansvarlig for politisk 
motiverede afgørelser mod oppo
sitionsledere og aktivister, 
navnlig domfældelsen af Maria 
Kolesnikova og Maksim Znak, 
der betragtes som politiske fanger 

2.12.2021 
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Adresse: 38 Timos
henko St., apt. 198, 
Minsk, Belarus 

59 L. Tolstoy St., apt. 
80, Vileika, Belarus; 

14 Kedyshko St., apt. 
11, Minsk, Belarus 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Personligt ID-nummer: 
3160566B046PB4 

af menneskerettighedsorganisa
tionerne. Krænkelser af retten til 
forsvar og retten til en retfærdig 
rettergang blev rapporteret under 
de retssager, som blev gennem
ført under hans tilsyn. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for undertrykkelsen 
af civilsamfundet og den demo
kratiske opposition. 

176. Ihar Viachaslava
vich LIUBA
VITSKI 

Igor Viacheslavo
vich LIUBOV
ITSKI 

Ігар Вячаслававіч 
ЛЮБАВІЦКІ 

Игорь 
Вячеславович 
ЛЮБОВИЦКИЙ 

Dommer ved Repub
likken Belarus' øverste 
domstol 

Fødselsdato: 21.7.1983 

Adresse: Vogel 1K St., 
apt. 17, Minsk, Belarus 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Personligt ID-nummer: 
3210783C002PB2 

I sin stilling som dommer ved 
Republikken Belarus' højesteret 
er Ihar Liubavitski ansvarlig for 
politisk motiverede afgørelser 
mod oppositionsledere, aktivister 
og journalister, navnlig domfæl
delsen af oppositionens præsi
dentkandidat Viktar Babarika, der 
betragtes som politisk fange af 
menneskerettighedsorganisatio
nerne. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt for undertrykkelsen 
af civilsamfundet og den demo
kratiske opposition. 

2.12.2021 

177. Siarhei Siarhee
vich GIRGEL 

Sergei Sergeevich 
GIRGEL 

Сяргей Сяргеевіч 
ГIРГЕЛЬ 

Сергей 
Сергеевич 
ГИРГЕЛЬ 

Senioranklager ved 
rigsadvokatens afdeling 
for offentlig retsfor
følgning 

Fødselsdato: 16.6.1978 

Adresse: 16 Lids
kaya St., apt. 165, 
Minsk, Belarus 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Personligt ID-nummer: 
3160678H018PB5 

I sin stilling som senioranklager 
ved rigsadvokatens afdeling for 
offentlig retsforfølgning har 
Siarhei Girgel repræsenteret 
Lukasjenkoregimet i politisk 
motiverede sager mod opposi
tionsledere og medlemmer af 
civilsamfundet. Han har navnlig 
rejst tiltale mod oppositionens 
præsidentkandidat Viktar Baba
rika, der anerkendes som politisk 
fange af menneskerettighedsorga
nisationerne. Siarhei Girgel har 
vedvarende anmodet dommeren 
om lange fængselsstraffe. 

2.12.2021 

▼M43
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Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 

178. Valiantsina 
Genadzeuna 
KULIK 

Valentina Genna
devna KULIK 

Валянціна 
Генадзьеўна 
КУЛІК 

Валентина 
Геннадьевна 
КУЛИК 

Dommer ved Repub
likken Belarus' øverste 
domstol 

Fødselsdato: 15.1.1960 

Adresse: 54 Angars
kaya St., apt. 48, 
Minsk, Belarus 

Køn: kvinde 

Nationalitet: belaruser 

Personligt ID-nummer: 
4150160A119PB2 

Valiantsina Kulik er i sin stilling 
som dommer ved Republikken 
Belarus' øverste domstol 
ansvarlig for politisk motiverede 
afgørelser mod aktivister og 
oppositionsledere. Navnlig afviste 
hun Viktar Babarikas klage med 
henblik på at indlede en civil sag 
baseret på hans klager over den 
centrale valgkommissions afgø
relse om at nægte ham registre
ring som præsidentkandidat. 

Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 

2.12.2021 

▼M53 

179. Andrei Andree
vich PRAKAPUK 

Andrey Andree
vich PROKOPUK 

Андрэй 
Андрэевiч 
ПРАКАПУК 

Андрей 
Андреевич 
ПРОКОПУК 

Stilling: direktør for det 
republikanske enheds
foretagende »Brest 
Center for Standardise
ring, Metrologi og 
Certificering«, tidligere 
vicedirektør i afde
lingen for finansiel 
efterforskning i den 
statslige kontrolkomité 
i Republikken Belarus 

Oberst i det 
økonomiske politi 

Fødselsdato: 22.7.1973 

Fødested: Kobrin, 
Brestregionen, Belarus 

Adresse: 22 Mira St., 
apt. 88, Priluki, 
Minskregionen, Belarus 

Andrei Prakapuk var i sin 
tidligere stilling som vicedirektør 
i afdelingen for finansiel efter
forskning i den statslige kontrol
komité i Republikken Belarus 
ansvarlig for politisk motiverede 
kampagner i den pågældende 
afdeling mod journalister og 
uafhængige belarusiske medier. 
Han godkendte personligt en 
afgørelse om ransagning af det 
uafhængige medie TUT.bys 
lokaler og indledte en retssag 
mod TUT.by og de ansatte jour
nalister ved TUT.by samt bloke
rede adgangen til webstedet 
TUT.by. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition samt for 
alvorligt at underminere rets
statsprincippet. 

2.12.2021 

▼M43
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Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Personligt ID-nummer: 
3220773C061PB1 

Han er fortsat aktiv i Lukasjen
koregimet som direktør for det 
republikanske enhedsforetagende 
»Brest Center for Standardise
ring, Metrologi og Certificering«. 

▼M43 

180. Ihar Anatolevich 
MARSHALAU 

Igor Anatolevich 
MARSHALOV 

Ігар Анатольевіч 
МАРШАЛАЎ 

Игорь 
Анатольевич 
МАРШАЛОВ 

Viceformand for den 
statslige kontrolkomité, 
direktør for afdelingen 
for finansiel efterforsk
ning i den statslige 
kontrolkomité 

Generalmajor i det 
økonomiske politi 

Fødselsdato: 12.1.1972 

Fødested: Shkolv, 
Mogilevregionen/ 
Oblast, det tidligere 
USSR (nu Belarus) 

Adresse: 15 Shchukina 
St., Minsk, Belarus; 

43A Franciska St., 
apt. 41, Minsk, Belarus 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Personligt ID-nummer: 
3120172H018PB4 

Ihar Marshalau er viceformand 
for den statslige kontrolkomité og 
direktør for afdelingen for 
finansiel efterforskning i den 
statslige kontrolkomité. Han er i 
den stilling ansvarlig for at 
indlede den politisk motiverede 
sag om skattesvig mod mediet 
TUT.by, som angiveligt byggede 
på artikel 243 i Republikken 
Belarus' straffelov, hvilket udgør 
en trussel mod mediefriheden i 
Belarus. Han er også ansvarlig 
for de ransagninger, der blev 
foretaget i maj 2021 på TUT.by's 
kontor i Minsk, på regionale 
kontorer og i flere TUT.by- 
ansattes hjem. 

Han er ligeledes ansvarlig for 
tilbageholdelse af medlemmer af 
Belarus Press Club i december 
2020, ransagning og konfiskation 
af genstande på kontoret for 
Rights of People with Disabili
ties, herunder den voldelige 
afhøring af Aleh Hrableuski og 
Syarhei Drazdouski i januar 
2021, tilbageholdelse af og skat
tesvigsigtelse mod medlem af 
koordineringsrådet Liliya Ulasava 
samt ransagninger og tilbagehol
delse blandt de ansatte i softwa
revirksomheden PandaDoc, der 
stod for initiativet »Protect Bela
rus«, i september 2021. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og undertryk
kelsen af civilsamfundet og den 
demokratiske opposition samt for 
alvorligt at underminere rets
statsprincippet. 

2.12.2021 

▼M53
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181. Hanna Mikhai
launa SAKA
LOUSKAYA 

Anna Mikhayl
ovna SOKO
LOVSKAYA 

Ганна 
Міхайлаўна 
САКАЛОЎ- 
СКАЯ 

Анна 
Михайловна 
СОКОЛОВСКАЯ 

Dommer ved retsvæse
nets kollegium for 
civile sager ved den 
øverste domstol 

Fødselsdato: 18.9.1955 

Adresse: 22 Surhanava 
St., apt. 1, Minsk, 
Belarus 

Køn: kvinde 

Nationalitet: belaruser 

Personligt ID-nummer: 
4180955A015P80 

Hanna Sakalouskaya er i sin 
stilling som dommer ved Repub
likken Belarus' øverste domstol 
ansvarlig for den politisk moti
verede afgørelse om at afvikle 
Belarus' PEN Center – en bela
rusisk civilsamfundsorganisation. 
Hun er ligeledes ansvarlig for en 
politisk motiveret afgørelse, som 
gik forud for afviklingen af den 
belarusiske Helsinkikomité 
(BHC), da hun den 2. september 
2021 afviste klagen fra BHC 
vedrørende den advarsel, som var 
rettet til BHC fra det belarusiske 
justitsministerium. 

Hun er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 

2.12.2021 

182. Marat Siarheevich 
MARKAU 

Marat Sergeevich 
MARKOV 

Марат Сяргеевіч 
МАРКАЎ 

Марат Сергеевич 
МАРКОВ 

Bestyrelsesformand for 
den statskontrollerede 
TV-kanal ONT, vært 
for programmet »Mar
kov: Nothing Personal« 

Fødselsdato: 1.5.1969 

Fødested: Luninets, det 
tidligere USSR (nu 
Belarus) 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Marat Markau er bestyrelsesfor
mand for den statskontrollerede 
TV-kanal ONT og vært for 
programmet »Markov: Nothing 
Personal«. Han har i denne stil
ling beredvilligt givet den bela
rusiske offentlighed falske oplys
ninger om valgresultatet, 
protesterne og de statslige 
myndigheders undertrykkelse 
samt omstændighederne 
vedrørende tvangslandingen af 
passagerflyet FR4978 i luft
havnen i Minsk den 23. maj 
2021 uden behørig begrundelse. 
Han er direkte ansvarlig for den 
måde, hvorpå kanalen ONT 
præsenterer oplysninger om 
situationen i landet, og yder 
dermed støtte til myndighederne, 
herunder Aleksandr Lukasjenka. 
Han støtter dermed Lukasjenko
regimet. 

2.12.2021 

▼M43
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Marat Markov gennemførte det 
første tvangsinterview med 
Raman Pratasevich, efter at 
Pratasevich blev tilbageholdt og 
ifølge flere rapporter tortureret af 
de belarusiske myndigheder. 
Marat Markov truede og intimi
derede ligeledes ONT-ansatte, der 
strejkede efter det svigagtige 
præsidentvalg i 2020 og 
myndighedernes hårde fremfærd. 
Han er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og den demokratiske opposition. 

183. Dzmitry Siarhee
vich KARSIUK 

Dmitriy Sergee
vich KARSIUK 

Дзмітрый 
Сяргеевіч 
КАРСЮК 

Дмитрий 
Сергеевич 
КАРСЮК 

Dommer i den centrale 
distriktsret i Minsk 

Fødselsdato: 7.7.1995 

Køn: mand 

Nationalitet: belaruser 

Dzmitriy Karsiuk er i sin stilling 
som dommer i den centrale 
distriktsret i Minsk ansvarlig for 
talrige politisk motiverede afgø
relser mod fredelige demonstran
ter, navnlig domfældelsen af 
Yahor Viarshynin, Pavel 
Lukoyanov, Artsiom Sakovich og 
Mikalai Shemetau, som betragtes 
som politiske fanger af den bela
rusiske menneskerettighedsorga
nisation Viasna. Han har idømt 
personer en straf, der skal afsones 
i en fangelejr, i et fængsel eller 
under husarrest, for at deltage i 
fredelige protester, lave opslag på 
de sociale medier, anvende Bela
rus' hvid-rød-hvide flag og for på 
anden måde at udøve de borger
lige frihedsrettigheder. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og alvorlig 
underminering af retsstatsprin
cippet samt undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 

2.12.2021 

▼M43



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 118 

Navn (translitteration 
af hviderussisk skri

vemåde) 
(translitteration af 

russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

▼M50 

184. Ihar Vasilievich 
KARPENKA 
Igor Vasilievich 
KARPENKO 

Iгар Васiльевiч 
КАРПЕНКА 
Игорь 
Васильевич 
КАРПЕНКО 

Stilling(er): formand for 
den centrale kommis
sion i Republikken 
Belarus om valg og 
afholdelse af folke
afstemninger i repub
likken 
Fødselsdato: 28.4.1964 
Køn: mand 
Nationalitet: belarusisk 

I sin stilling som formand for den 
centrale kommission i Repub
likken Belarus om valg og 
afholdelse af folkeafstemninger i 
republikken siden den 
13. december 2021 var Ihar 
Karpenka ansvarlig for tilrette
læggelsen og afholdelsen af 
folkeafstemningen om forfat
ningen den 27 februar 2022, som 
ikke lever op til de internationale 
standarder for retsstatsprincippet, 
demokrati og menneskerettig
heder og ikke overholder de 
kriterier, der er fastsat af Vene
digkommissionen. Navnlig var 
udarbejdelsesprocessen ikke 
gennemsigtig og inddrog ikke 
civilsamfundet eller den demo
kratiske opposition i eksil. 
Han er derfor ansvarlig for den 
alvorlige underminering af 
demokratiet og retsstatsprincippet 
i Belarus. 

3.6.2022 

185. Dzmitry Aliaksee
vich ALEKSIN 

Dmitry Alexee
vich OLEKSIN 

Дзмiтрый 
Аляксеевiч 
АЛЕКСIН 

Дмитрий 
Алексеевич 
ОЛЕКСИН 

Stilling(er): søn af 
Aliaksei Aleksin, 
aktionær i Belneftgaz, 
Energo-Oil og Grantlo 
(tidligere Energo-Oil- 
Invest) 

Fødselsdato: 25.4.1987 

Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Dzmitry Aleksin er søn af 
Aliaksei Aleksin, en fremtræ
dende belarusisk forretnings
mand. I 2021 blev han medejer af 
virksomheder, der var ejet af eller 
knyttet til hans far, herunder 
Energo-Oil, Belneftgaz og 
Grantlo (tidligere Energo-Oil- 
Invest). Disse virksomheder fik 
præferencebehandling på 
grundlag af præsidentdekreter 
undertegnet af Aliaksandr Lukas
henka: Inter Tobacco fik eneret 
til at importere tobaksvarer til 
Belarus, mens Belneftgaz blev 
udpeget som national transitover
vågningsoperatør. 

Han drager således fordel af 
Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

▼M35
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186. Vital Aliakseevich 
ALEKSIN 

Vitaliy Alexeevich 
OLEKSIN 

Вiталь 
Аляксеевiч 
АЛЯКСIН 

Виталий 
Алексеевич 
ОЛЕКСИН 

Stilling(er): søn af 
Aliaksei Aleksin, 
aktionær i Belneftgaz, 
Energo-Oil og Grantlo 
(tidligere Energo-Oil- 
Invest) 

Fødselsdato: 29.8.1997 

Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Vital Aleksin er søn af Aliaksei 
Aleksin, en fremtrædende bela
rusisk forretningsmand. I 2021 
blev han medejer af virksomhe
der, der var ejet af eller knyttet til 
hans far, herunder Energo-Oil, 
Belneftgaz og Grantlo (tidligere 
Energo-Oil-Invest). Disse virk
somheder fik præferencebehand
ling på grundlag af præsident
dekreter undertegnet af Aliak
sandr Lukashenka: Inter Tobacco 
fik eneret til at importere 
tobaksvarer til Belarus, mens 
Belneftgaz blev udpeget som 
national transitovervågningsope
ratør. 

Han drager således fordel af 
Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

187. Bogoljub KARIĆ Богољуб КАРИЋ 

Боголюб КАРИЧ 

Stilling(er): serbisk 
forretningsmand og 
politiker med tilknyt
ning til virksomheden 
Dana Holdings 

Fødselsdato: 17.1.1954 

Fødested: Peja/Pec, 
Kosovo 

Køn: mand 

Nationalitet: serber 

Pasnummer: 
012830978 (gyldigt 
indtil 27.12.2026) 

Bogoljub Karić er serbisk forret
ningsmand og politiker. Sammen 
med sine familiemedlemmer har 
han udviklet et netværk af ejen
domsselskaber i Belarus og har 
opbygget et netværk af kontakter 
med Aliaksandr Lukashenkas 
familie. Han har navnlig været 
tæt knyttet til Dana Holdings og 
dets tidligere datterselskab Dana 
Astra, og han har angiveligt 
repræsenteret disse enheder på 
møder med Lukashenka. 
Projektet Minsk World, som blev 
udviklet af en virksomhed med 
tilknytning til Bogoljub Karić, 
blev af Lukashenka beskrevet 
som »et eksempel på samarbejde 
inden for den slaviske verden«. 
Takket være disse tætte forbin
delser med Lukashenka og hans 
nærmeste kreds modtog virk
somheder med tilknytning til 
Bogoljub Karić særbehandling fra 
Lukasjenkoregimet, herunder 
skattelettelser og grundstykker til 
udvikling af fast ejendom. 

Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

▼M50
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188. Andrii SICH 

Andrey SYCH 

Андрiй СИЧ 

Андрей СЫЧ 

Stilling(er): medvært 
for programmet »Plat
form« på den statsejede 
TV-kanal »Belarus 1« 

Medlem af organisa
tionen »Rusj molodaja« 

Fødselsdato: 20.9.1990 

Fødested: Belarus 

Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Andrii Sich er medvært for 
programmet »Platform« på den 
statsejede tv-kanal »Belarus 1«. I 
denne stilling har han støttet 
regimets narrativer, der har til 
formål at miskreditere uafhæn
gige medier, undergrave demo
kratiet og retfærdiggøre under
trykkelse. Han har støttet Lukas
jenkoregimets narrativ om vest
lige staters hensigter om at orga
nisere statskup i Belarus og 
krævet hårde straffe til dem, der 
angiveligt var involveret, og har 
støttet desinformationskampagner 
om, at de migranter, der 
ankommer til Den Europæiske 
Union fra Belarus, blev 
mishandlet, og fremmet forestil
lingen om uafhængige medier 
som agenter for udenlandsk 
indflydelse, hvis aktivitet bør 
begrænses. 

Han støtter dermed Lukasjenko
regimet. 

3.6.2022 

189. Dzianis Aliak
sandravich 
MIKUSHEU 

Denis Alexandro
vich MIKUSHEV 

Дзянiс 
Аляксандравiч 
МIКУШЭЎ 

Денис 
Александрович 
МИКУШЕВ 

Stilling(er): chef for 
afdelingen for tilsyn 
med overholdelse af 
loven om domstols
afgørelser i straffesager 
ved anklagemyndig
heden i Gomelregionen/ 
Oblast, ledende juridisk 
rådgiver 

Fødselsdato: 21.3.1980 

Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Dzianis Mikusheu er chef for 
afdelingen for tilsyn med over
holdelse af loven om domstols
afgørelser i straffesager ved 
anklagemyndigheden i Gomelre
gionen/Oblast og ledende juridisk 
rådgiver. I denne stilling var han 
ansvarlig for at indlede retsfor
følgningen af Siarhei Tsikhanou
ski, Artsiom Sakau, Dzmitry 
Papou, Ihar Losik, Uladzimir 
Tsyhanovich og Mikalai Statke
vich. Han bidrog til den vilkår
lige tilbageholdelse af Siarhei 
Tsikhanouski, som det fremgår af 
rapporten fra Menneskerettig
hedsrådets Arbejdsgruppe om 
Vilkårlig Tilbageholdelse. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for undermi
nering af retsstatsprincippet samt 
for undertrykkelsen af civilsam
fundet og den demokratiske 
opposition. 

3.6.2022 

▼M50
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190. Mikalai Ivanavich 
DOLIA 
Nikolai Ivanovich 
DOLYA 

Мiĸалай Iванавiч 
ДОЛЯ 
Ниĸолай 
Иванович ДОЛЯ 

Stilling(er): dommer 
ved regionalretten i 
Gomel 

Fødselsdato: 3.7.1979 
Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 
Personligt ID-nummer: 
3070379H041PBI 

Mikalai Dolia er dommer ved 
regionalretten i Gomel. I denne 
stilling var har ansvarlig for at 
dømme Siarhei Tsikhanouski, 
Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, 
Ihar Losik, Uladzimir Tsyhano
vich og Mikalai Statkevich til 
uforholdsmæssigt lange fæng
selsstraffe. Han bidrog til den 
vilkårlige tilbageholdelse af 
Siarhei Tsikhanouski, som det 
fremgår af rapporten fra Menne
skerettighedsrådets Arbejds
gruppe om Vilkårlig Tilbagehol
delse. 

Han er dermed ansvarlig for 
alvorlige krænkelser af menne
skerettighederne og for undermi
nering af retsstatsprincippet samt 
for undertrykkelsen af civilsam
fundet og den demokratiske 
opposition. 

3.6.2022 

191. Andrei Yauhen
avich PARSHYN 
Andrei Yevgene
vich PARSHIN 

Андрэй 
Яўгенавiч 
ПАРШЫН 
Андрей 
Евгеньевич 
ПАРШИН 

Stilling(er): chef for 
hovedafdelingen for 
bekæmpelse af organi
seret kriminalitet og 
korruption i Belarus 
(GUBOPiK) 
Fødselsdato: 19.2.1974 
Adresse: 4A Skryga
nova St., Apt. 211, 
Minsk, Belarus 
Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Andrei Parshyn har siden 2021 
været chef for hovedafdelingen 
for bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet og korruption 
(GUBOPiK) i indenrigsministe
riet. GUBOPiK er et af de 
vigtigste organer med ansvar for 
politisk forfølgelse i Belarus, 
herunder vilkårlige og ulovlige 
anholdelser og mishandling, 
herunder tortur, af aktivister og 
medlemmer af civilsamfundet. 

GUBOPiK har på sin profil på 
Telegram offentliggjort videoer af 
belarusiske aktivisters og almin
delige borgeres tvangstilståelser, 
hvor de stilles til skue for den 
brede offentlighed i Belarus og 
bruges som et redskab til at 
lægge politisk pres. GUBOPiK 
tilbageholdt også Mark Bernstein, 
en af de ledende redaktører for 
det russisksprogede Wikipedia, 
for at have offentliggjort oplys
ninger om den russiske aggres
sion mod Ukraine, der betragtes 
som antirussiske »fake news«. 

Andrei Parshyn er dermed 
ansvarlig for alvorlige krænkelser 
af menneskerettighederne og for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
i Belarus. 

3.6.2022 

▼M50
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192. Ihar Piatrovich 
TUR 
Igor Petrovich 
TUR 

Iгар Пятровiч 
ТУР 
Игорь Петрович 
ТУР 

Stilling(er): ansat ved 
den statsejede TV-kanal 
ONT (»ONT«), 
forfatter og studievært 
for flere programmer 
(»Propaganda«, »To be 
completed«) 

Fødselsdato: 26.3.1989 
Fødested: Grodno/ 
Hrodna, Belarus 

Køn: mand 
Nationalitet: belarusisk 

Ihar Tur er ansat ved den stats
ejede TV-kanal ONT og er en af 
Lukasjenkoregimets vigtigste 
propagandister. Han er vært for 
programmet »Propaganda«, hvor 
han opfordrer til vold, miskredi
terer oppositionsaktivister og 
promoverer videoer med tvungne 
tilståelser fra politiske fanger. 
Han er forfatter til en række 
falske rapporter om den belaru
siske oppositions protester og om 
desinformation om begivenheder 
i Unionen og angreb på civil
samfundet. Han er også ansvarlig 
for online at sprede desinfor
mation og budskaber med opfor
dring til vold. Han modtog en 
medalje af Aliaksandr Lukas
henka for sit arbejde i medierne. 

Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

193. Lyudmila 
Leanidauna 
HLADKAYA 
Lyudmila 
Leonidovna 
GLADKAYA 

Людмiла 
Леанiдаўна 
ГЛАДКАЯ 
Людмила 
Леонидовна 
ГЛАДКАЯ 

Stilling(er): særlig 
korrespondent for 
avisen SB Belarus 
Segodnya, studievært 
på den statsejede TV- 
kanal »Belarus 1« 
Fødselsdato: 30.6.1983 

Adresse: 8A Vodo
lazhsky St., apt. 45, 
Minsk, Belarus 

Køn: kvinde 
Nationalitet: belarusisk 

Lyudmila Hladkaya er en af 
Lukasjenkoregimets mest frem
trædende propagandister. Hun er 
ansat på avisen »SB Belarus 
Segodnya« og er tilknyttet andre 
regimevenlige medier, herunder 
den statsejede TV-kanal 
»Belarus 1«. Hun bruger ofte 
hadefuld tale og nedsættende 
sprog, når hun omtaler den 
demokratiske opposition. Hun har 
også gennemført utallige »inter
views« med uretfærdigt tilbage
holdte belarusiske borgere, ofte 
studerende, som blev vist i 
ydmygende situationer og gjort til 
grin. Hun har promoveret sikker
hedsapparatets undertrykkelse og 
deltaget i desinformations- og 
informationsmanipulationskam
pagner. Hun giver offentligt 
udtryk for sin støtte til Aliaksandr 
Lukashenka og udtrykker stolthed 
over at tjene hans regime. Hun er 
blevet rost offentligt for sit 
arbejde og har modtaget priser af 
Lukashenka. 

Hun drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

▼M50
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194. Ryhor Yuryevich 
AZARONAK 

Grigoriy Yurevich 
AZARYONOK 

Рыгор Юр'евiч 
АЗАРОНАК 

Григорий 
Юрьевич 
АЗАРЁНОК 

Stilling(er): ansat hos 
den statsejede TV-kanal 
»CTV«, forfatter og 
vært for flere 
programmer (»Secret 
Springs of Politics«, 
»Order of Judas«, 
»Panopticon«) 
Rang: løjtnant af 
reserven 
Fødselsdato: 
18.10.1995 

Fødested: Minsk, 
Belarus 
Køn: mand 

Nationalitet: belarusisk 

Ryhor Azaronak er en af Lukas
jenkoregimets største propagan
dister. Han er politisk klumme
skribent, forfatter og vært for 
ugentlige propagandaudsendelser 
på den statsejede TV-kanal CTV. 
I sine udsendelser har han støttet 
vold mod kritikere af Lukasjen
koregimet og brugt systematisk 
nedsættende sprog om aktivister, 
journalister og andre modstandere 
af Lukasjenkoregimet. Han har 
modtaget en pris med medaljen 
»For Courage« af Aliaksandr 
Lukashenka. 
Han drager således fordel af og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

▼M53 

195. Ivan Ivanavich 
GALAVATYI 

Ivan Ivanovich 
GOLOVATY 

Iван Iванавiч 
ГАЛАВАТЫ 

Иван Иванович 
ГОЛОВАТЫЙ 

Stilling(er): generaldi
rektør for Open Joint 
Stock Company »Bela
ruskali« og formand for 
tilsynsrådet for JSC 
Belarussian Potash 
Company. 
Medlem af det stående 
udvalg for udenrigs
anliggender og national 
sikkerhed i Republik
rådet i Republikken 
Belarus' Nationalfor
samling 
Fødselsdato: 15.6.1976 

Fødested: Pogost 
Settlement i Soligorsk
distriktet, provinsen 
Minsk, Belarus 

Køn: mand 
Nationalitet: belarusisk 

Ivan Galavatyi er generaldirektør 
for den statsejede virksomhed 
Belaruskali, som er en vigtig 
kilde til indtægt og udenlandsk 
valuta for Lukasjenkoregimet. 
Han er medlem af Republikrådet 
i Nationalforsamlingen og har 
også flere andre høje stillinger i 
Belarus. Desuden er han formand 
for tilsynsrådet for JSC Belarus
sian Potash Company. Han har i 
løbet af sin karriere modtaget 
flere statslige priser, herunder 
direkte fra Aliaksandr Lukas
henka. Han har haft nær tilknyt
ning til Lukashenka og dennes 
familiemedlemmer. Han drager 
således fordel af og støtter 
Lukasjenkoregimet. 
De ansatte i Belaruskali, som 
deltog i strejker og fredelige 
protester efter det manipulerede 
præsidentvalg i august 2020 i 
Belarus, blev frataget præmier og 
afskediget. Lukashenka truede 
personligt med at udskifte de 
strejkende med minearbejdere fra 
Ukraine. Ivan Galavatyi er 
dermed ansvarlig for undertryk
kelsen af civilsamfundet. 

3.6.2022 

▼M50



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 124 

B. Juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1 

▼M45 

Navn 
(translitteration af 

hviderussisk skrive
måde) 

(translitteration af 
russisk skrivemåde) 

Navn 
(hviderussisk skrive

måde) 
(russisk skrivemåde) 

Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

1. Beltechexport Белтехэкспорт Adresse: Nezavisimosti 
Ave. 86-B, Minsk, 
Hviderusland 

Websted: https://bte.by/ 

E-mailadresse: 
mail@bte.by 

Beltechexport er en privat enhed, 
som eksporterer våben og mili
tærudstyr, der er fremstillet af 
statsejede hviderussiske virksom
heder, til lande i Afrika, 
Sydamerika, Asien og Mellem
østen. Beltechexport er tæt 
tilknyttet det hviderussiske 
forsvarsministerium. 

Beltechexport drager således 
fordel af sin forbindelse til og 
støtter Lukasjenkoregimet ved at 
skaffe præsidentens administra
tion fordele. 

17.12.2020 

2. Dana Holdings ТАА »Дана 
Холдынгз« 

ООО »Дана 
Холдингз« 

Adresse: Peter Mstisla
vets St. 9, pom. 3 
(office 4), 220076 
Minsk, Hviderusland 

Registreringsnummer: 
690611860 

Websteder: https:// 
bir.by/; https://en.dana- 
holdings.com; https:// 
dana-holdings.com/ 

E-mailadresse: 
info@bir.by 

Tlf.: +375 (29) 636-23- 
91 

Dana Holdings er en af Hvide
ruslands vigtigste bygherrer og 
entreprenører. Virksomheden og 
dens datterselskaber modtog 
grundstykker til udvikling af 
adskillige store boligkomplekser 
og erhvervscentre. 

Enkeltpersoner, der angiveligt 
repræsenterer Dana Holdings, har 
tætte kontakter til præsident 
Aliaksandr Lukashenka. Liliya 
Lukashenka, præsidentens 
svigerdatter, beklædte en højtstå
ende stilling i Dana Astra. 

Dana Holdings er stadig 
økonomisk aktiv i Hviderusland. 

Dana Holdings drager således 
fordel af og støtter Lukasjenko
regimet. 

17.12.2020 

3. Dana Astra ЗТАА »Дана 
Астра« 

ИООО »Дана 
Астра« 

Adresse: Peter Mstisla
vets St. 9, pom. 9-13, 
220076 Minsk, Hvide
rusland 

Registreringsnummer: 
191295361 

Websteder: https:// 
bir.by/; https://en.dana- 
holdings.com; https:// 
dana-holdings.com/ 

E-mailadresse: 
PR@bir.by 

Tlf.: +375 (17) 269-32- 
60, +375 17 269-32-51 

Dana Astra, som tidligere har 
været en dattervirksomhed til 
Dana Holdings, er en af Hvide
ruslands vigtigste bygherrer og 
entreprenører. Virksomheden 
modtog grundstykker til udvik
ling af centret med flere funktio
ner »Minsk World«, som virk
somheden annoncerer som den 
største investering af sin art i 
Europa. 

Enkeltpersoner, der angiveligt 
repræsenterer Dana Astra, har 
tætte kontakter til præsident 
Aliaksandr Lukashenka. Liliya 
Lukashenka, præsidentens 
svigerdatter, beklædte en højtstå
ende stilling i virksomheden. 

17.12.2020 
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Dana Astra drager således fordel 
af og støtter Lukasjenkoregimet. 

4. GHU — den 
centrale 
økonomiske afde
ling for præsiden
tens administra
tion 

Главное 
хозяйственное 
управление 

Adresse: Miasnikova 
St. 37, Minsk, Hvide
rusland 
Websted: http://ghu.by 

E-mailadresse: 
ghu@ghu.by 

Den centrale økonomiske afde
ling for præsidentens administra
tion (GHU) er den største aktør 
på ejendomsmarkedet for ikkebe
boelsesejendomme i Republikken 
Hviderusland og fører tilsyn med 
en lang række virksomheder. 

Viktar Sheiman, der som tidligere 
chef for ejendomsadministra
tionsdirektoratet for Hviderus
lands præsident udøver direkte 
kontrol over GHU, blev af 
præsident Aliaksandr Lukashenka 
anmodet om at overvåge sikker
heden under præsidentvalget 
i 2020. 
GHU drager således fordel af sin 
forbindelse til og støtter Lukas
jenkoregimet. 

17.12.2020 

▼M53 

5. SYNESIS LLC ООО »Синезис« Adresse: 220005, 
Minsk, Platonova 20B 
Belarus; Mantulinskaya 
24, Moskva 123100, 
Rusland 
Registreringsnummer 
(УНН/ИНН): 
190950894 (Belarus); 
7704734000/ 

770301001 (Rusland) 
Websted: https://syne
sis.partners; https:// 
synesis-group.com 
Tlf. +375 (17) 240-36- 
50 

E-mail: yuriy.serben
kov@synesis.by 

Synesis LLC har forsynet de 
belarusiske myndigheder med en 
Kipodovervågningsplatform, som 
kan gennemsøge og analysere 
videooptagelser og anvende soft
ware til ansigtsgenkendelse, 
hvilket gør virksomheden 
ansvarlig for det belarusiske 
statsapparats undertrykkelse af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. Belarus' komité 
for statssikkerhed (KGB) og 
indenrigsministerium har været 
opført som brugere af et system 
oprettet af Synesis. 

Synesis hævder at være ophørt 
med at stille Kipodplatformen til 
rådighed for de belarusiske 
myndigheder, men ifølge 
rapporter fra ByPOL anvendes 
Kipod stadig af statslige sikker
hedsagenturer. 

Synesis ligger i den højteknolo
gipark, der er oprettet ved dekret 
fra Aliaksandr Lukashenka, og 
nyder som sådan talrige fordele, 
herunder fritagelse for indkomst
skat, moms, offshoreafgifter, told 
mv. 

17.12.2020 

▼M45
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Virksomheden drager således 
fordel af sin forbindelse til og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

▼M45 

6. AGAT Electrome
chanical Plant 
OJSC 

Агат- 
электромеханичес 
кий завод 

Adresse: Nezavisimosti 
Ave. 115, 220114 
Minsk, Hviderusland 

Websted: https:// 
agat-emz.by/ 
E-mailadresse: 
marketing@ 
agat-emz.by 
Tlf.: 

+375 (17) 272-01-32 
+375 (17) 570-41-45 

AGAT Electromechanical Plant 
OJSC er en del af den hviderus
siske statsmyndighed for Repub
likken Hvideruslands militær
industri (alias SAMI eller den 
statsmilitære industrikomité), som 
er ansvarlig for gennemførelsen 
af statens militærtekniske politik 
og er underlagt Hvideruslands 
ministerråd og præsident. 
AGAT Electromechanical Plant 
OJSC fordel af sin forbindelse til 
og støtter Lukasjenkoregimet. 
Virksomheden fremstiller 
»Rubezh« — et barrieresystem 
beregnet til urobekæmpelse, som 
er blevet benyttet mod de frede
lige demonstrationer efter præsi
dentvalget den 9. august 2020, 
hvilket gør virksomheden 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 

17.12.2020 

7. 140 Repair Plant 140 ремонтный 
завод 

Websted: 140zavod.org 140 Repair Plant er en del af den 
hviderussiske statsmyndighed for 
Republikken Hvideruslands mili
tærindustri (alias SAMI eller den 
statsmilitære industrikomité), som 
er ansvarlig for gennemførelsen 
af statens militærtekniske politik 
og er underlagt Hvideruslands 
ministerråd og præsident. 140 
Repair Plant drager således fordel 
af sin forbindelse til og støtter 
Lukasjenkoregimet. 
Virksomheden fremstiller trans
portkøretøjer og pansrede køretø
jer, som er blevet anvendt mod 
de fredelige demonstrationer efter 
præsidentvalget den 9. august 
2020, hvilket gør virksomheden 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 

17.12.2020 

▼M53
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8. MZKT (alias 
VOLAT) 

МЗКТ — 
Минский завод 
колёсных тягачей 

Websted: www.mzkt.by MZKT (alias VOLAT) er en del 
af den hviderussiske statsmyn
dighed for Republikken Hvide
ruslands militærindustri (alias 
SAMI eller den statsmilitære 
industrikomité), som er ansvarlig 
for gennemførelsen af statens 
militærtekniske politik og er 
underlagt Hvideruslands mini
sterråd og præsident. MZKT 
(alias VOLAT) drager således 
fordel af sin forbindelse til og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

De ansatte i MZKT, som 
protesterede under Aliaksandr 
Lukashenkas besøg på fabrikken 
og strejkede efter præsidentvalget 
i Hviderusland i 2020, blev 
afskediget, hvilket gør virksom
heden ansvarlig for brud på 
menneskerettighederne. 

17.12.2020 

9. Sohra Group / 
Sohra LLC 

ООО Сохра Adresse: Revolucyon
naya 17/19, office no. 
22, 220030 Minsk, 
Hviderusland 

Registreringsnummer: 
192363182 

Websted: http:// 
sohra.by/ 
E-mailadresse: 
info@sohra.by 

Virksomheden Sohra har tilhørt 
Aliaksandr Zaitsau, en af de mest 
indflydelsesrige forretningsmænd 
i Hviderusland, som har tæt 
tilknytning til de hviderussiske 
politiske ledere og er en nær 
rådgiver for Aliaksandr Lukas
henkas ældste søn Viktar. Sohra 
promoverer hviderussiske indu
striprodukter i lande i Afrika og 
Mellemøsten. Virksomheden var 
med til at grundlægge forsvars
virksomheden BSVT-New Tech
nologies, der beskæftiger sig med 
våbenproduktion og missil
modernisering. Sohra, der 
udnytter sin privilegerede stilling, 
fungerer som stedfortræder 
mellem hviderussiske politiske 
ledere og statsejede virksomheder 
og udenlandske partnere i Afrika 
og Mellemøsten. Den har også 
beskæftiget sig med guldmine
drift i afrikanske lande på 
grundlag af koncessioner fra 
Lukasjenkoregimet. 
Sohra Group drager således 
fordel af Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

▼M45
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10. Bremino Group 
LLC 

ООО »Бремино 
групп« 

Adresse: Niamiha 40, 
220004 Minsk, Hvide
rusland; Bolbasovo 
village, Zavodskaya 1k, 
Orsha Region/Oblast, 
Hviderusland 

Registreringsnummer: 
691598938 

Websted: http:// 
www.bremino.by 
E-mailadresse: offi
ce@bremino.by; 
marketing@bremino.by 

Bremino Group er initiativtager 
til og medadministrator af 
projektet vedrørende den særlige 
økonomiske zone Bremino- 
Orsha, der blev oprettet ved 
præsidentdekret undertegnet af 
Aliaksandr Lukashenka. Virk
somheden har modtaget stats
støtte til at udvikle zonen 
Bremino-Orsha samt en række 
finansielle og skattemæssige 
fordele og andre fordele. Ejerne 
af Bremino Group — Aliaksandr 
Zaitsau, Mikalai Varabei og 
Aliaksei Aleksin — hører til 
inderkredsen af Lukashenkatil
knyttede forretningsfolk og har 
tætte forbindelser til Aliaksandr 
Lukashenka og hans familie. 
Bremino Group drager således 
fordel af Lukasjenkoregimet. 

Bremino Group ejer transport- og 
logistikcentret (TLC) ved den 
hviderussisk-polske grænse — 
Bremino-Bruzgi, som Lukasjen
koregimet anvendte som husly 
for migranter, der er blevet 
transporteret til grænsen mellem 
Hviderusland og Unionen med 
det formål at passere den ulov
ligt. Det var også ved Bremino- 
Bruzgi TLC, at Aliaksandr 
Lukashenkas propagandabesøg 
hos migranterne fandt sted. 

Bremino Group bidrager dermed 
til Lukasjenkoregimets aktiviteter, 
der letter ulovlig passage af 
Unionens ydre grænser. 

21.6.2021 

11. Globalcustom 
Management LLC 

ООО 
»Глобалкастом- 
менеджмент« 

Adresse: Nemiga 40/ 
301, Minsk, Hviderus
land 

Registreringsnummer: 
193299162 
Websted: https:// 
globalcustom.by/ 
E-mailadresse: 
info@globalcustom.by 

Globalcustom Management er 
knyttet til ejendomsadministra
tionsdirektoratet for Hviderus
lands præsident, der tidligere 
ledtes af Victor Sheiman, som 
har været opført på listen af 
Unionen siden 2004. Virksom
heden er involveret i smugling af 
varer til Rusland, hvilket ikke 
ville være muligt uden samtykke 
fra Lukasjenkoregimet, der 
kontrollerer grænsevagterne og 

21.6.2021 
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toldmyndighederne. Den privile
gerede stilling inden for blom
stereksport til Rusland, som 
virksomheden drager fordel af, er 
også betinget af støtte fra regi
met. Globalcustom Management 
var den første ejer af GardSer
vice, den eneste private virksom
hed, som Aliaksandr Lukashenka 
har givet tilladelse til at anvende 
våben. Globalcustom Manage
ment drager således fordel af 
Lukasjenkoregimet. 

12. Belarusski Avto
mobilnyi Zavod 
(BelAZ) / OJSC 
»BELAZ« 
Open Joint Stock 
Company 
»BELAZ« — 
Management 
Company of 
Holding 
»BELAZ- 
HOLDING« 

ААТ »БЕЛАЗ« 

ОАО »БЕЛАЗ« 

Adresse: 40 let Octya
brya street 4, 222161, 
Zhodino, Minsk region/ 
Oblast, Hviderusland 
Websted: https:// 
belaz.by 

OJSC BelAZ er en af de førende 
statsejede virksomheder i Hvide
rusland og en af de største 
producenter af store lastbiler og 
store tipvogne i verden. Den er 
kilde til betydelige indtægter for 
Lukasjenkoregimet. Aliaksandr 
Lukashenka har udtalt, at rege
ringen altid vil støtte virksomhe
den, og beskrevet den som »hvi
derussisk mærkevare« og »del af 
den nationale arv«. OJSC BelAZ 
har tilbudt, at dens lokaler og 
udstyr kan anvendes til at holde 
et politisk stormøde til støtte for 
Lukasjenkoregimet. OJSC BelAZ 
drager således fordel af og støtter 
Lukasjenkoregimet. 
Ansatte hos OJSC BelAZ, som 
deltog i strejker og fredelige 
protester efter det manipulerede 
valg i august 2020 i Hviderus
land, blev truet med fyring og 
intimideret af virksomhedens 
ledelse. En gruppe af ansatte blev 
låst inde af OJSC BelAZ for at 
forhindre dem i at tilslutte sig de 
øvrige demonstranter. Virksom
hedens ledelse præsenterede en 
strejke som et personalemøde 
over for medierne. OJSC BelAZ 
er dermed ansvarlig for under
trykkelse af civilsamfundet og 
støtter Lukasjenkoregimet. 
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13. Minskii Avtomo
bilnyi Zavod 
(MAZ) / OJSC 
»MAZ« 

Open Joint Stock 
Company »Minsk 
Automobile 
Works« — Mana
gement Company 
of »BELAVTO
MAZ« Holding 

ААТ »Мiнскi 
аўтамабiльны 
завод« 

ОАО »Минский 
автомобильный 
завод« 

Adresse: Socialistiches
kaya 2, 220021 Minsk, 
Hviderusland 

Websted: http://maz.by/ 
Registreringsdato: 
16.7.1944 

Tlf. +375 (17) 217-22- 
22; +8000 217-22-22 

OJSC bilfabrikken i Minsk 
(MAZ) er en af de største stats
ejede bilproducenter i Hviderus
land. Aliaksandr Lukashenka har 
beskrevet den som »en af landets 
vigtigste industrivirksomheder«. 
Den er en indtægtskilde for 
Lukasjenkoregimet. OJSC MAZ 
har tilbudt, at dens lokaler og 
udstyr kan anvendes til at holde 
et politisk stormøde til støtte for 
regimet. OJSC MAZ drager 
således fordel af og støtter 
Lukasjenkoregimet. 
Ansatte hos OJSC MAZ, som 
deltog i strejker og fredelige 
protester efter det manipulerede 
valg i august 2020 i Hviderus
land, blev truet med fyring og 
intimideret af virksomhedens 
ledelse. En gruppe af ansatte blev 
låst inde af OJSC MAZ for at 
forhindre dem i at tilslutte sig de 
øvrige demonstranter. OSJC 
MAZ er dermed ansvarlig for 
undertrykkelse af civilsamfundet 
og støtter Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

14. Logex ТАА »Лагекс« 
ООО »Логекс« 

Adresse: 24 Kommuni
sticheskaya Str., office 
2, Minsk, Hviderusland 

Registreringsnummer: 
192695465 
Websted: http:// 
logex.by/ 
E-mailadresse: 
info@logex.by 

Logex er knyttet til Aliaksandr 
Shakutsin, en forretningsmand 
tæt på Lukasjenkoregimet, som er 
blevet opført på listen af Unio
nen. 
Virksomheden er involveret i 
eksport af blomster til Den 
Russiske Føderation til dumping
priser, hvilket ikke ville være 
muligt uden samtykke fra regi
met, der kontrollerer grænsevag
terne og toldmyndighederne. Den 
privilegerede stilling inden for 
blomstereksport til Rusland, som 
virksomheden drager fordel af, er 
også betinget af støtte fra regi
met. De vigtigste hviderussiske 
leverandører af afskårne blomster 
er virksomheder, der er tæt 
tilknyttet republikkens ledere. 
Logex drager således fordel af 
Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 
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15. JSC »NNK« 
(Novaia naftavaia 
kampania) / New 
Oil Company 

ЗАТ »ННК« 
(Новая нафтавая 
кампанiя) 
ЗАО »ННК« 
(Новая нефтяная 
компания) 

Adresse: Rakovska St. 
14W room 7, 5th floor, 
Minsk, Hviderusland 
Registreringsnummer: 
193402282 

Novaya Neftnaya Kompaniya 
(NNK), New Oil Company, er en 
enhed, der blev grundlagt i marts 
2020. Det er den eneste private 
virksomhed med tilladelse til at 
eksportere olieprodukter fra 
Hviderusland, hvilket er udtryk 
for tætte forbindelser til myndig
hederne og den højeste grad af 
statslige privilegier. NNK ejes af 
Interservice, en virksomhed, der 
tilhører Mikalai Varabei, som er 
en af de førende forretningsfolk, 
der drager fordel af og støtter 
Lukasjenkoregimet. Det rappor
teres også, at NNK er knyttet til 
Aliaksei Aleksin, en anden frem
trædende hviderussisk forret
ningsmand, der drager fordel af 
Lukasjenkoregimet. Ifølge 
rapporter i medierne grundlagde 
Aliaksei Aleskin NNK sammen 
med Mikalai Varabei. NNK blev 
også brugt af de hviderussiske 
myndigheder til at tilpasse den 
hviderussiske økonomi til Unio
nens restriktive foranstaltninger. 

NNK drager således fordel af 
Lukasjenkoregimet. 

21.6.2021 

16. Belaeronavigatsia 
statsejet virksom
hed 

Белаэранавiгацыя 
Дзяржаўнае 
прадпрыемства 

Белаэронавигация 
Государственное 
предприятие 

Adresse: 19 Korotke
vich St., 220039 
Minsk, Hviderusland 

Registreringsdato: 1996 
Websted: http:// 
www.ban.by/ 

E-mailadresse: offi
ce@ban.by 

Tlf.: +375 (17) 215-40- 
51 
Fax: +375 (17) 213-41- 
63 

Den statsejede virksomhed 
Belaeronavigatsia er ansvarlig for 
den hviderussiske flyvekontrol. 
Den har derfor ansvaret for at 
omdirigere passagerflyet FR4978 
til lufthavnen i Minsk den 
23. maj 2021 uden behørig 
begrundelse. Formålet med denne 
politisk motiverede beslutning 
var at anholde og tilbageholde 
oppositionsjournalisten Raman 
Pratasevich og Sofia Sapega og 
er en form for undertrykkelse af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition i Hviderusland. 

Den statsejede virksomhed 
Belaeronavigatsia er dermed 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
civilsamfundet og den demokra
tiske opposition. 
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17. Open Joint Stock 
Company 
»Belavia Belaru
sian Airlines« 

ААТ 
»Авiякампанiя 
Белавiя« 

ОАО 
»Авиакомпания 
Белавиа« 

Adresse: 14A Nemiga 
St., 220004 Minsk, 
Hviderusland 

Registreringsdato: 
4.1.1996 

Registreringsnummer: 
600390798 

OJSC Belavia Belarusian Airlines 
er det statsejede nationale luft
fartsselskab. Aliaksandr Lukas
henka lovede, at hans regering 
ville yde al mulig støtte til Bela
via, efter at Unionen besluttede at 
indføre forbud mod overflyvning 
af Unionens luftrum og adgang 
til Unionens lufthavne for alle 
hviderussiske luftfartsselskaber. I 
den forbindelse nåede han til 
enighed med Ruslands præsident, 
Vladimir Putin, om at åbne nye 
flyruter for Belavia. 

Belavias ledelse meddelte lige
ledes sine medarbejdere, at de 
ikke skulle protestere mod 
valguregelmæssigheder og 
massetilbageholder i Hviderus
land, eftersom Belavia er en 
statsejet virksomhed. 

Belavia drager således fordel af 
og støtter Lukasjenkoregimet. 

Belavia har medvirket til at 
bringe migranter fra Mellemøsten 
til Hviderusland. De migranter, 
der ønsker at passere Unionens 
ydre grænse, er fløjet til Minsk 
om bord på fly, der drives af 
Belavia, fra en række mellem
østlige lande, navnlig Libanon, 
UAE og Tyrkiet. For at mulig
gøre dette åbnede Belavia nye 
luftruter og udvidede antallet af 
fly på de eksisterende ruter. 
Lokale rejsearrangører har 
fungeret som mellemled med 
hensyn til at sælge Belaviabil
letter til håbefulde migranter og 
derved hjulpet Belavia med at 
holde lav profil. 
Belavia bidrager dermed til 
Lukasjenkoregimets aktiviteter, 
der letter ulovlig passage af 
Unionens ydre grænser. 

2.12.2021 
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18. Republican 
unitary enterprise 
»TSENTRKU
RORT« 

Рэспублiканскае 
унiтарнае 
прадпрыемства 
»ЦЭНТРКУРОРТ« 
Республиканское 
унитарное 
предприятие 
»ЦЕНТРКУРОРТ« 

Adresse: 39 Myas
nikova St., 220030 
Minsk, Hviderusland 

Registreringsdato: 
12.8.2003 

Registreringsnummer: 
100726604 

Det statsejede turistselskab, 
Tsentrkurort, er en del af ejen
domsadministrationsdirektoratet 
for Hvideruslands præsident. Det 
rapporteres, at Tsentrkurort er en 
af de virksomheder, der koordi
nerer den strøm af migranter, der 
har til hensigt at krydse grænsen 
mellem Hviderusland og Unio
nen. Tsentrkurort har hjulpet 
mindst 51 irakiske borgere med 
at få visa til deres besøg i 
Hviderusland og undertegnet en 
kontrakt for befordringstjenester 
med det hviderussiske selskab 
»Stroitur«, som tilbyder busleje, 
inkl. chauffør. De busser, som 
Tsentrkurort havde bestilt, befor
drede migranter, herunder børn, 
fra lufthavnen i Minsk til hotel
ler. 
Tsentrkurort bidrager dermed til 
Lukasjenkoregimets aktiviteter, 
der letter ulovlig passage af 
Unionens ydre grænser. 

2.12.2021 

19. Oskartour LLC ООО Оскартур Adresse: 25 Karl Marx 
St., room 1n, Minsk, 
Hviderusland 

Registreringsdato: 
18.10.2016 

Registreringsnummer: 
192721937 

Oskartur er en rejsearrangør, der 
har hjulpet migranter, der 
kommer fra Irak, med at få visa 
og organiseret deres efterfølgende 
rejse til Hviderusland med fly fra 
Bagdad til Minsk. De pågæl
dende irakiske migranter blev 
senere befordret til grænsen 
mellem Hviderusland og Unionen 
med henblik på ulovlig passage. 
Takket være Oskartur og dets 
kontakter til irakiske luftfartssel
skaber, de hviderussiske myndig
heder og det statsejede selskab, 
Tsentrkurort, blev der gennem de 
irakiske luftfartsselskaber indsat 
regelmæssige fly fra Bagdad til 
Minsk for at transportere flere 
personer til Hviderusland med 
henblik på ulovlig passage af 
Unionens ydre grænser. Oskar
tour deltog i den hviderussiske 
sikkerhedstjenestes og de stats
ejede selskabers ulovlige grænse
passageordning. 
Det bidrager dermed til Lukas
jenkoregimets aktiviteter, der 
letter ulovlig passage af Unionens 
ydre grænser. 

2.12.2021 
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20. Republican subsi
diary unitary 
enterprise »Hotel 
Minsk« 

Гатэль »Мiнск« 

Республиканское 
дочернее 
унитарное 
предприятие 
»Отель »Минск«« 

Adresse: 11 Nezavisi
mosti Ave., Minsk, 
Hviderusland 
Registreringsdato: 
26.12.2016/3.4.2017 
Registreringsnummer: 
192750964 

Websted: http:// 
hotelminsk.by/ 

E-mailadresse: 
hotel
minsk@udp.gov.by; 
marketing@hotel
minsk.by 
Tlf. +375 (17) 209-90- 
61 

Fax +375 (17) 200-00- 
72 

Hotel Minsk er et datterselskab af 
ejendomsadministrationsdirekto
ratet for Hvideruslands præsident 
— et regeringsagentur, som 
rapporterer direkte til præsiden
ten. Hotel Minsk deltog i den 
hviderussiske sikkerhedstjenestes 
og de statsejede selskabers ulov
lige grænsepassageordning. 
Migranter blev indkvarteret på 
hotellet, inden de blev transpor
teret til grænsen mellem Hvide
rusland og Unionen med henblik 
på at passere den ulovligt. 
Irakiske migranter havde angivet 
Hotel Minsk som midlertidigt 
opholdssted i deres hviderussiske 
visumansøgninger, der blev 
indgivet, umiddelbart før de 
ankom til Hviderusland. 

Hotel Minsk bidrager dermed til 
Lukasjenkoregimets aktiviteter, 
der letter ulovlig passage af 
Unionens ydre grænser. 

2.12.2021 

21. Open Joint Stock 
Company »Hotel 
Planeta« 

ААТ »Гасцiнiца 
Планета« 

OAO »Гостиница 
Планета« 

Adresse: 31 Pobedi
teley Ave., Minsk, 
Hviderusland 
Registreringsdato: 
1.2.1994/6.3.2000 

Registreringsnummer: 
100135173 

E-mailadresse: plane
ta@udp.gov.by 
Websted: https://hotel
planeta.by/ 
Tlf. +375 (17) 226-78- 
53 

Fax +375 (17) 226-78- 
55 

OJSC Hotel Planeta er et datter
selskab af ejendomsadministra
tionsdirektoratet for Hviderus
lands præsident — et regerings
agentur, som rapporterer direkte 
til præsidenten. Hotel Planeta 
deltog i den hviderussiske 
sikkerhedstjenestes og de stats
ejede selskabers ulovlige grænse
passageordning. Migranter blev 
indkvarteret på hotellet, inden de 
blev transporteret til grænsen 
mellem Hviderusland og Unio
nens med henblik på at passere 
den ulovligt. De betalte 
1 000 USD til et rejsebureau i 
Bagdad for flyrejsen, et turist
visum og et ophold på hotellet. 

Hotel Planeta bidrager dermed til 
Lukasjenkoregimets aktiviteter, 
der letter ulovlig passage af 
Unionens ydre grænser. 

2.12.2021 
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22. ASAM (Asobnaia 
sluzhba aktyunykh 
merapryemstvau) 

OSAM (Otdi
el’naya sluzhba 
aktivnykh miero
priyatiy) 

Асобная служба 
актыўных 
мерапрыемстваў 
(АСАМ) 

Отдельная служба 
активных 
мероприятий 
(ОСАМ) 

Adresse: State Border 
Committee of the 
Republic of Belarus, 24 
Volodarsky St., 220050 
Minsk, Hviderusland 

ASAM (særlig tjeneste til aktiv 
indsats) er en særlig hviderussisk 
grænsekontrolenhed kontrolleret 
af Viktar Lukashenka og ledet af 
Ihar Kruchkou. ASAM-styrker 
organiserer som led i særopera
tionen »Gate« ulovlige grænse
passager gennem Hviderusland til 
EU-medlemsstater og er direkte 
involveret i fysisk at transportere 
migranter over på den anden side 
af grænsen. ASAM opkræver 
desuden betaling af de transpor
terede migranter for grænsepas
sagen. 

ASAM bidrager dermed til 
Lukasjenkoregimets aktiviteter, 
der letter ulovlig passage af 
Unionens ydre grænser. 

2.12.2021 

▼M52 
___ 

▼M45 

24. VIP Grub Adresse: Büyükdere 
Cad., No:201, Istanbul, 
Tyrkiet 

VIP Grub er en pas- og visum
tjeneste hjemmehørende i Istan
bul, Tyrkiet, som organiserer 
rejser til Hviderusland med det 
eksplicitte formål at lette migra
tion til Unionen. VIP Grub 
reklamerer aktivt med migration 
til Unionen. VIP Grub bidrager 
dermed til Lukasjenkoregimets 
aktiviteter, der letter ulovlig 
passage af Unionens ydre græn
ser. 

2.12.2021 

25. Open Joint Stock 
Company 
»Grodno Azot« 

Herunder afde
lingen »Khimvo
lokno Plant« JSC 
»Grodno Azot« 

ААТ »Гродна 
Азот« 

ОАО »Гродно 
Азот« 

Фiлiял »Завод 
Хiмвалакно« ААТ 
»Гродна Азот« 

Филиал »Завод 
Химволокно« 
ОАО »Гродно 
Азот« 

Adresse: 100 
Kosmonavtov Ave., 
Grodno/Hrodna, Hvide
rusland 

Registreringsdato: 1965 

Registreringsnummer: 
500036524 

Websted: https:// 
azot.by/en/ 

OJSC Grodno Azot er en stor 
statsejet producent af nitrogen
produkter, hjemmehørende i 
Grodno/Hrodna. Aliaksandr 
Lukashenka har beskrevet den’ 
som »en meget vigtig og strate
gisk virksomhed«. Grodno Azot 

2.12.2021 
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Adresse: 4 Slavinskogo 
St., 230026 Grodno/ 
Hrodna, Hviderusland 

Registreringsdato: 
12.5.2000 

Registreringsnummer: 
590046884 

Websted: www.grodno- 
khim.by 

E-mailadresse: offi
ce@grodno-khim.by; 
market@grodno- 
khim.by; ppm@grodno- 
khim.by; tnp@grodno- 
khim.by 

Tlf./fax: +375 (152) 39- 
19-00, +375 (152) 39- 
19-44 

ejer også Khimvolokno Plant, 
som er storproducent af garn og 
fibre af polyamid og polyester og 
kompositmaterialer. Grodno Azot 
og dens Khimvolokno Plant er en 
væsentlig indtægtskilde for 
Lukasjenkoregimet. Grodno Azot 
støtter dermed Lukasjenkoregi
met. 

Aliaksandr Lukashenka har 
besøgt virksomheden og mødtes 
med repræsentanter for den og 
drøftet modernisering af 
fabrikken og forskellige former 
for statsstøtte. Aliaksandr Lukas
henka har også lovet, at et lån vil 
blive brugt til at bygge en ny 
nitrogenfabrik i Grodno/Hrodna. 
Grodno Azot drager således 
fordel af Lukasjenkoregimet. 

De arbejdstagere hos Grodno 
Azot, herunder arbejdstagerne på 
Khimvolokno Plant, der deltog i 
fredelige protester mod regimet 
og strejkede, blev afskediget, 
intimideret og truet af både 
Grodno Azots ledelse og regimets 
repræsentanter. Grodno Azot er 
dermed ansvarlig for undertryk
kelsen af civilsamfundet. 

26. State Production 
Association 
»Belorusneft« 

Дзяржаўнае 
вытворчае 
аб’яднанне 
»Беларуснафта« 

Государственное 
производственное 
объединение 
»Белоруснефть« 

Adresse: 9 Rogachevs
kaya St., 246003 
Gomel/Homyel, Hvide
rusland 

Registreringsdato: 
25.2.1966 

Registreringsnummer: 
400051902 

Belorusneft er et statsejet selskab, 
der driver virksomhed i den 
petrokemiske sektor. Selskabets 
ledelse afskedigede arbejdstagere, 
som gik i strejke, deltog i 
protester mod regimet eller åbent 
støttede disse protester. Belorus
neft er dermed ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfun
det. 

2.12.2021 

▼M45
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Navn 
(translitteration af 

hviderussisk skrive
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(translitteration af 
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Identificerende oplysninger Begrundelse for opførelsen på listen 
Dato for 

opførelse på 
listen 

27. Open Joint Stock 
Company »Bels
hina« 

AAT »Белшина« 

ОАО »Белшина« 

Adresse: 4 Minskoe 
Shosse St., 213824 
Bobruisk, Hviderusland 
Registreringsdato: 
10.1.1994 
Registreringsnummer: 
700016217 

Websted: http:// 
www.belshinajsc.by/ 

OJSC Belshina er et af de 
førende statsejede selskaber i 
Hviderusland og storproducent af 
bildæk. Som sådant er det en 
væsentlig indtægtskilde for 
Lukasjenkoregimet. Den hvide
russiske stat nyder direkte godt af 
Belshinas indtjening. Belshina 
støtter således Lukasjenkoregi
met. 
De ansatte hos Belshina, der 
protesterede og gik i strejke efter 
præsidentvalget i 2020 i Hvide
rusland, blev afskediget. Belshina 
er dermed ansvarlig for under
trykkelsen af civilsamfundet. 

2.12.2021 

▼M50 

28. Open Joint Stock 
Company »Bela
ruskali« 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
»Беларуськалiй« 
Открытое 
акционерное 
общество 
»Беларуськалий« 

Adresse: 5 Korzha St., 
Soligorsk, 223710 
Minsk Region/Oblast, 
Belarus 
Registreringsdato: 
23.12.1996 

Registreringsnummer: 
600122610 

OJSC Belaruskali er en statsejet 
virksomhed og en af verdens 
største producenter af kaliumch
lorid, som tegner sig for 20 % af 
den globale eksport af kaliumch
lorid. Som sådan er det en vigtig 
kilde til indtægt og udenlandsk 
valuta for Lukasjenkoregimet. 
Aliaksandr Lukashenka har 
beskrevet den som »en national 
skat, stolthed, en af søjlerne i den 
belarusiske eksport«. OJSC 
Belaruskali drager således fordel 
af og støtter Lukasjenkoregimet. 

Ansatte hos Belaruskali, som 
deltog i strejker og fredelige 
protester efter det manipulerede 
præsidentvalg i august 2020 i 
Belarus, blev intimideret og 
afskediget af virksomhedens 
ledelse. Lukashenka truede 
personligt med at udskifte de 
strejkende med minearbejdere fra 
Ukraine. Belaruskali er derfor 
ansvarlig for undertrykkelsen af 
civilsamfundet i Belarus og 
støtter Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

▼M45
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▼M53 

29. Joint Stock 
Company »Bela
rusian Potash 
Company« 

ААТ »Беларуская 
калiйная 
кампанiя« 

ОАО 
»Белорусская 
калийная 
компания« 

Adresse: 35 Masherova 
Ave., 220002 Minsk, 
Belarus 

Registreringsdato: 
13.9.2013 

Registreringsnummer: 
192050251 

Tlf. +375 (17) 309-30- 
10 og +375 (17) 309- 
30-30 

E-mail: info@belpc.by 

JSC Belarusian Potash Company 
er den eksporterende gren af den 
belarusiske statslige kaliumchlo
ridproducent Belaruskali. Belaru
skali er en af de største 
indtægtskilder for Lukasjenkore
gimet. Leverancerne fra Belaru
sian Potash Company tegner sig 
for 20 % af den globale eksport 
af kaliumchlorid. 

Staten garanterede Belarusian 
Potash Companys monopolrettig
heder til eksport af kaliumgød
ning. Takket være en præferen
cebehandling fra de belarusiske 
myndigheders side har virksom
heden en betydelig indtægt. 
Belarusian Potash Company 
drager således fordel af og støtter 
Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

▼M50 

30. »Inter Tobacco« 
LLC 

Таварыства з 
абмежаванай 
адказнасцю »Iнтэр 
Табак« 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
»Интер Тобако« 

Adresse: 131 Novod
vorskiy village, 
Novodvorskiy village 
council, Minsk District, 
223016 Minsk Region/ 
Oblast, Belarus (den 
frie økonomiske zone 
Minsk) 

Registreringsdato: 
10.10.2002 

Registreringsnummer: 
808000714 

Inter Tobacco LLC er en del af 
tobaksindustrien i Belarus. Den 
har en betydelig andel af det 
profitable indenlandske cigaret
marked i Belarus. Virksomheden 
fik eneret til at importere 
tobaksvarer til Belarus på 
grundlag af et dekret undertegnet 
af Aliaksandr Lukashenka. 
Desuden udstedte Lukashenka et 
præsidentdekret om at flytte 
grænserne for Belarus’ hovedstad 
Minsk for at udskille jord til Inter 
Tobaccos fabrik, sandsynligvis af 
skatteunddragelsesgrunde. Inter 
Tobacco tilhører Alexei Oleksin 
og medlemmer af hans nære 
familie (det ejes af Oleksins 
virksomhed Energo-Oil). 

Inter Tobacco drager således 
fordel af Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

▼M50
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31. Open Joint Stock 
Company »Naf
tan« 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
»Нафтан« 

Открытое 
акционерное 
общество 
»Нафтан« 

Adresse: Novopo
lotsk 1, 211440 
Vitebsk Region/Oblast, 
Belarus 

Registreringsdato: 1992 

Registreringsnummer: 
300042199 

Som statsejet virksomhed er 
OJSC Naftan en vigtig kilde til 
indtægt og udenlandsk valuta for 
Lukasjenkoregimet. Naftan drager 
således fordel af og støtter 
Lukasjenkoregimet. 

Ansatte hos Naftan, som deltog i 
strejker og fredelige protester 
efter det manipulerede præsi
dentvalg i august 2020 i Belarus, 
blev intimideret og afskediget af 
virksomhedens ledelse. Naftan er 
derfor ansvarlig for undertryk
kelsen af civilsamfundet i Belarus 
og støtter Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

32. Open Joint Stock 
Company 
»Grodno Tobacco 
Factory Neman« 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
»Гродзенская 
тытунёвая 
фабрыка Нёман« 

Oткрытое 
акционерное 
общество 
»Гродненская 
табачная фабрика 
Неман« 

Adresse: 18 Ordzhoni
kidze St., 230771 
Grodno/Hrodna, 
Belarus 

Registreringsdato: 
30.12.1996 

Registreringsnummer: 
500047627 

OJSC Grodno Tobacco Factory 
Neman er en belarusisk statsejet 
virksomhed og en af de vigtigste 
indtægtskilder for Lukasjenkore
gimet. Virksomheden har en 
andel på 70-80 % af tobaksmar
kedet i Belarus. Grodno Tobacco 
Factory Neman drager således 
fordel af og støtter Lukasjenko
regimet. 

Mærkevarer fra Grodno Tobacco 
Factory Neman, som fremstilles i 
Belarus, er blandt de mest 
almindelige cigaretter, der 
smugles ind i Unionen som led i 
den lukrative handel med smug
lertobak. Togvogne, der tilhører 
de belarusiske statsejede virk
somheder Belaruskali og Grodno 
Azot, bruges til indsmugling. 
Grodno Tobacco Factory Neman 
bidrager derfor til at lette ulovlig 
overførsel af restriktionsbelagte 
varer til Unionens område. 

3.6.2022 

▼M50
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33. Beltamozhservice Рэспублiканскае 
унiтарнае 
прадпрыемства 
»Белмытсэрвiс« 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
»Белтаможсервис« 

Adresse: 17th km, 
Minsk-Dzerzhinsk 
highway, administrative 
building, office 75, 
Shchomyslitsky s/s, 
223049 Minsk region/ 
Oblast, Belarus 

Registreringsdato: 
9.6.1999 

Registreringsnummer: 
101561144 

Beltamozhservice er en statsejet 
virksomhed og en af de største 
logistikvirksomheder i Belarus. 
Den er tæt knyttet til de belaru
siske myndigheder og involveret i 
smugling og reeksport af varer 
fra Belarus til Rusland. Virk
somheden drager fordel af 
forbindelserne med de belarusiske 
myndigheder og skaffer Lukas
jenkoregimet betydelige indtæg
ter. Beltamozhservice drager 
således fordel af og støtter 
Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

34. Open Joint Stock 
Company »Mana
ging Company of 
Holding »Bel
kommunmash«« 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
»Кiруючая 
кампанiя 
холдынгу 
»Белкамунмаш«« 

Открытое 
акционерное 
общество 
»Управляющая 
компания 
холдинга 
»Белком- 
мунмаш«« 

Adresse: 64B-2 Perek
hodnaya St., 220070 
Minsk, Belarus 

Registreringsdato: 
13.8.1991 

Registreringsnummer: 
100205408 

Belkommunmash er en belarusisk 
producent af køretøjer til offentlig 
transport. Aliaksandr Lukashenka 
fremmer Belkommunmashs virk
somhed, garanterer, at virksom
heden overholder sine kontrakt
lige forpligtelser over for sine 
partnere, og udnytter sin indfly
delse til at støtte dens forret
ningsaktiviteter. Belkommunmash 
drager således fordel af Lukas
jenkoregimet. 

Belkommunmash afskedigede 
ansatte som gengældelse for 
deres protest mod de manipule
rede resultater af præsidentvalget 
i 2020 og er derfor ansvarlig for 
undertrykkelsen af civilsamfundet 
og støtter Lukasjenkoregimet. 

3.6.2022 

35. Belteleradio 
Company / 
National State 
Television and 
Radio Company 
of the Republic of 
Belarus 

Нацыянальная 
дзяржаўная 
тэлерадыёкампанiя 
Рэспублiкi 
Беларусь / 
Белтэлерадыёкам 
панiя 

Национальная 
государственная 
телерадиокомпан 
ия Республики 
Беларусь / 
Белтелерадиоком 
пания 

Adresse: 9 Makayonka 
St., Minsk, Belarus 

Registreringsdato: 
14.9.1994 

Registreringsnummer: 
100717729 

Websted: tvr.by 

Belteleradio Company er det 
statslige TV- og radioselskab og 
kontrollerer syv TV-kanaler og 
fem radiostationer i Belarus. Efter 
det manipulerede præsidentvalg i 
august 2020 afskedigede Beltele
radio Company protesterende 
ansatte fra de medier, det 
kontrollerer, og udskiftede dem 
med russiske mediearbejdere. Det 
er dermed ansvarligt for under
trykkelsen af civilsamfundet. 

De TV- og radiostationer, som 
Belteleradio Company fører tilsyn 
med, spreder aktivt propaganda 
og støtter således Lukasjenkore
gimet. 

3.6.2022 

▼M50
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BILAG II 

▼M4 
Websteder med oplysning om de kompetente myndigheder i artikel 3, 
artikel 4, stk. 2, og artikel 5, og adresse til brug ved meddelelser til 

Europa-Kommissionen 

▼M49 
BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

TJEKKIET 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DANMARK 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

TYSKLAND 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos- 
aussenwirtschaftsrecht.html 

ESTLAND 

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid 

IRLAND 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

GRÆKENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/ 
SancionesInternacionales.aspx 

FRANKRIG 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 

ITALIEN 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_ 
europea/misure_deroghe/ 

CYPERN 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

LETLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBOURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 

UNGARN 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios- 
tajekoztato 

▼M3
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ΜΑLTA 

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 

NEDERLANDENE 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

ØSTRIG 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale- 
behoerden/ 

POLEN 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTUGAL 

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

RUMÆNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOVAKIET 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLAND 

https://um.fi/pakotteet 

SVERIGE 

https://www.regeringen.se/sanktioner 

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse: 

Europa-Kommissionen 

Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapi
talmarkedsunionen (GD FISMA) 

Rue de Spa 2 

1049 Bruxelles, Belgien 

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

▼M49
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BILAG III 

Liste over udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. artikel 1a 
og 1b 

1. Følgende skydevåben, ammunition og tilbehør hertil: 

1.1. Skydevåben, der ikke er underlagt ML 1 og ML 2 på Den Europæiske 
Unions fælles liste over militært udstyr ( 1 ) (»den fælles liste over militært 
udstyr«) 

1.2. Ammunition, der er specielt designet til skydevåben opført i 1.1 og specielt 
designede komponenter dertil 

1.3. Våbensigter, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr. 

2. Bomber og håndgranater, som ikke er underlagt den fælles liste over mili
tært udstyr. 

3. Følgende køretøjer: 

3.1. Køretøjer udstyret med en vandkanon, der er specielt konstrueret eller modi
ficeret med henblik på bekæmpelse af optøjer 

3.2. Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at blive elektrifi
ceret for at afvise angribere 

3.3. Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at fjerne barrikader, 
herunder byggeudstyr med ballistisk beskyttelse 

3.4. Køretøjer, der er specielt konstrueret til transport eller overførsel af fanger 
og/eller arrestanter 

3.5. Køretøjer, der er specielt konstrueret til at indsætte mobile barrierer 

3.6. Komponenter til de i punkt 3.1-3.5 anførte køretøjer, som er specielt 
designet til bekæmpelse af optøjer. 

Note 1: Dette punkt omfatter ikke køretøjer, som er specielt konstrueret til 
brandbekæmpelse. 

Note 2: Under punkt 3.5 forstås ved udtrykket »køretøjer« også påhængs
vogne. 

4. Følgende sprængstoffer og tilknyttet udstyr: 

4.1. Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner 
med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tændapparater, detona
torer, sprængkapsler, boostere og detonationslunter, og specielt konstruerede 
komponenter hertil, bortset fra dem, der er specielt konstrueret til specifik 
handelsbrug, der består i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af 
andet udstyr eller anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplo
sioner (f.eks. air bag-pumper i biler og elektriske overspændingssikringer i 
sprinklerudløsere) 

4.2. Lineære sprængskæreladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over 
militært udstyr 

4.3. Andre sprængladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært 
udstyr, og tilknyttede stoffer, som angivet nedenfor: 

a. amatol 

b. nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen) 

c. nitroglycol 

▼M7 

( 1 ) EUT C 86 af 18.3.2011, s. 1.
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d. pentaerythritoltetranitrat (PETN) 

e. picrylchlorid 

f. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). 

5. Følgende beskyttelsesudstyr, som ikke er underlagt eksportkontrol i henhold 
til ML 13 på den fælles liste over militært udstyr: 

5.1. Armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse og/eller 
beskyttelse mod knivoverfald 

5.2. Hjelme, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod fragmenta
tionsbomber, hjelme til brug under optøjer, skjolde til brug under optøjer og 
ballistiske skjolde. 

Note: Dette punkt omfatter ikke: 

— udstyr, der er specielt konstrueret til sportsudøvelse 

— udstyr, der er specielt konstrueret med henblik på kravene til sikkerhed 
på arbejdspladsen. 

6. Simulatorer til undervisning i brug af skydevåben og specielt konstrueret 
software hertil, undtagen simulatorer, som er underlagt eksportkontrol i 
henhold til ML 14 på den fælles liste over militært udstyr. 

7. Natoptagelses- og termalt afbildningsudstyr og billedforstærkerrør, bortset 
fra det, der er underlagt den fælles liste over militært udstyr. 

8. Barberbladspigtråd. 

9. Militærknive, kampknive og bajonetter med en bladlængde på mere end 
10 cm. 

▼M40 
9a. Kemikalier til oprørskontrol som defineret i artikel 1A004.a.4 i Kommis

sionens delegerede forordning (EU) 2020/1749 af 7. oktober 2020 om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning 
for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbin
delse med produkter med dobbelt anvendelse. 

▼M7 
10. Produktionsudstyr specielt konstrueret til de emner, der er nævnt i denne 

liste. 

11. Speciel teknologi til udvikling, produktion eller anvendelse af de emner, der 
er nævnt i denne liste. 

▼M7
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BILAG IV 

Udstyr, teknologi og software, jf. artikel 1c og 1d 

Generel note 

Uanset indholdet af dette bilag finder bilaget ikke anvendelse på: 

a) udstyr, teknologi eller software, der er specificeret i bilag I til Rådets forord
ning (EF) nr. 428/2009 ( 1 ) eller den fælles liste over militært udstyr, eller 

b) software, der er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig 
støtte fra leverandøren, og som generelt er tilgængeligt for offentligheden ved 
salg uden begrænsninger fra lager ved detailsalgssteder i en af følgende 
former: 

i) salg fra fysiske butikker 

ii) postordresalg 

iii) elektroniske transaktioner eller 

iv) telefonsalg eller 

c) software, der er til fri, offentlig anvendelse. 

Kategorierne A, B, C, D og E henviser til de kategorier, der er omhandlet i 
forordning (EF) nr. 428/2009. 

Udstyr, teknologi og software, jf. artikel 1c og 1d, er: 

A. Liste over udstyr: 

— Deep Packet Inspection-udstyr 

— Netværksaflytningsudstyr, herunder Interception Management-udstyr 
(IMS) og Data Retention Link Intelligence-udstyr 

— Radiofrekvensovervågningsudstyr 

— Netværks- og satellitjammingsudstyr 

— Fjernstyret inficeringsudstyr 

— Talegenkendelses- og talebehandlingsudstyr 

— IMSI ( 2 )-, MSISDN ( 3 )-, IMEI ( 4 )- og TMSI ( 5 )-aflytnings- og overvåg
ningsudstyr 

▼M40 

( 1 ) Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for 
kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med 
produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1). 

( 2 ) »IMSI«: International Mobile Subscriber Identity. Det er en unik identifikationskode for 
hvert enkelt mobiltelefonapparat, som er integreret i SIM-kortet og muliggør identifika
tion af SIM-kortet via GSM- og UMTS-nettene. 

( 3 ) »MSISDN«: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Det er et 
unikt nummer, der identificerer et abonnement på et GSM- eller UMTS-mobilnet. Det er 
kort sagt det telefonnummer, der hører til SIM-kortet i en mobiltelefon, og som derfor 
identificerer en mobilabonnent på samme måde som IMSI, men i forbindelse med 
routing af opkald til den pågældende. 

( 4 ) »IMEI«: International Mobile Equipment Identity. Det er et sædvanligvis unikt nummer, 
der bruges til at identificere GSM-, WCDMA- og IDEN-mobiltelefoner samt nogle 
satellittelefoner. Det er normalt trykt i telefonens batteriholder. Aflytning kan specificeres 
ved hjælp af IMEI-nummeret samt IMSI og MSISDN. 

( 5 ) »TMSI«: Temporary Mobile Subscriber Identity. Det er den identitet, der hyppigst 
sendes mellem mobiltelefonen og nettet.
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— Systemer, udstyr og komponenter hertil, som er specielt udviklet eller 
modificeret til generering, kommando og kontrol eller levering af intru
sionsoftware som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2021/821 ( 1 ) 

▼M40 
— Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til at udføre kryptoanalytiske 

funktioner 

— Taktisk SMS ( 2 )- /GSM ( 3 )- /GPS ( 4 )- /GPRS ( 5 )- /UMTS ( 6 )- /CDMA ( 7 )- 
/PSTN ( 8 )-aflytnings- og overvågningsudstyr 

— DHCP ( 9 )- /SMTP ( 10 )-, GTP ( 11 )- informationsaflytnings- og overvåg
ningsudstyr 

— Mønstergenkendelses- og mønsterprofileringsudstyr 

— Fjernstyret retsteknisk udstyr 

— Semantisk processorudstyr 

— WEP- og WPA-kodebrydningsudstyr 

— Aflytningsudstyr for proprietære protokoller og standardprotokoller for 
VoIP. 

B. Ikke brugt. 

C. Ikke brugt. 

D. »Software« til brug for »udvikling«, »produktion« eller »anvendelse« af det 
udstyr, der er specificeret i A, og »software« med egenskaber som, eller som 
udfører eller simulerer de samme funktioner som det udstyr, der er specifi
ceret i A ovenfor. 

E. »Teknologi« til brug for »udvikling«, »produktion« eller »anvendelse« af 
udstyret specificeret i A. 

Udstyr, teknologi og software, der falder ind under disse kategorier, henhører kun 
under anvendelsesområdet for dette bilag, i den udstrækning det falder ind under 
den generelle beskrivelse »systemer til aflytning og overvågning af internet-, 
telefon- og satellitkommunikation«. 

Med henblik på dette bilag forstås ved »overvågning«: indhentning, uddragelse, 
afkodning, optagelse, behandling, analyse og arkivering af opkaldsindhold og 
netværksdata.« 

▼M44 

( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU- 
ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og over
førsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 206 af 11.6.2021, 
s. 1). 

( 2 ) »SMS«: Short Message System. 
( 3 ) »GSM«: Global System for Mobile Communications. 
( 4 ) »GPS«: Global Positioning System. 
( 5 ) »GPRS«: General Package Radio Service. 
( 6 ) »UMTS«: Universal Mobile Telecommunication System. 
( 7 ) »CDMA«: Code Division Multiple Access. 
( 8 ) »PSTN«: Public Switch Telephone Networks. 
( 9 ) »DHCP«: Dynamic Host Configuration Protocol. 
( 10 ) »SMTP«: Simple Mail Transfer Protocol. 
( 11 ) »GTP«: GPRS Tunneling Protocol.
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BILAG V 

LISTE OVER FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER, JF. 
ARTIKEL 1e, STK. 7, ARTIKEL 1f, STK. 7, OG ARTIKEL 1fa, STK. 1 

Belarus' forsvarsministerium 

140 Repair Plant JSC 

558 Aircraft Repair Plant JSC 

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC 

AGAT — Control Systems — Managing Company of Geoinformation Control 
Systems Holding, JSC 

AGAT — Electromechanical Plant OJSC 

AGAT — SYSTEM 

ATE — Engineering LLC 

BelOMO Holding 

Belspetsvneshtechnika SFTUE 

Beltechexport CJSC 

BSVT — New Technologies 

Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee 

Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 

KGB Alpha 

Kidma Tech OJSC 

Minotor-Service 

Minsk Wheeled Tractor Plant 

Oboronnye Initsiativy LLC 

OJS KB Radar Managing Company 

Peleng JSC 

State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus 

State Security Committee of the Republic of Belarus 

Transaviaexport Airlines JSC 

Volatavto OJSC 

▼M51
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BILAG Va 

LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI, JF. ARTIKEL 1f, STK. 1, 
OG ARTIKEL 1fa, STK. 1 

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner i bilag I til forord
ning (EU) 2021/821 finder anvendelse i dette bilag med undtagelse af "Del I – 
Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner, generelle noter til 
bilag I, punkt 2". 

Definitioner af termer, der anvendes i Den Europæiske Unions fælles liste over 
militært udstyr (CML) ( 1 ), finder anvendelse i dette bilag. 

▼M47 
Uden at det berører denne forordnings artikel 1m, er ikke-kontrollerede produk
ter, der indeholder en eller flere af de komponenter, der er opført i dette bilag, 
ikke omfattet af kontrollen i henhold til denne forordnings artikel 1f og 1fa. 

▼M46 
Kategori I – Elektronik 

X.A.I.001 Elektronisk udstyr og komponenter. 

a. "Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb", 
mikrocontrollermikrokredsløb med en eller flere af følgende egen
skaber: 

1. En ydelseshastighed på mindst 5 gigaflops og en aritmetisk 
logisk enhed med en adgangsbredde på mindst 32 bit 

2. En klokfrekvens på over 25 MHz eller 

3. Mere end én data- eller instruktionsbus eller seriel kommuni
kationsport, der giver en direkte ekstern forbindelse mellem 
parallelle "mikroprocessormikrokredsløb" med en overførings
hastighed, der er højere end 2,5 Mbyte/s. 

b. Integrerede hukommelseskredsløb som følger: 

1. Elektrisk sletbare programmerbare read-only-hukommelser 
(EEPROMs) med lagerkapacitet: 

a. Mere end 16 Mbits pr. pakning til flashhukommelsestyper 
eller 

b. Over en af følgende grænser for alle andre EEPROM-typer: 

1. Mere end 1 Mbit pr. pakke eller 

2. Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid 
på mindre end 80 ns 

2. Statiske random-access-hukommelser (SRAMs) med lagerkapa
citet: 

a. Mere end 1 Mbit pr. pakke eller 

b. Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på 
mindre end 25 ns 

c. Analog-til-digital-konvertere med en eller flere af følgende egen
skaber: 

1. Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 12 bit, med en 
uddatahastighed på over 200 megaaftastninger pr. sekund 
(MSPS) 

2. Opløsning på 12 bit med en uddatahastighed på over 105 
megaaftastninger pr. sekund (MSPS) 

3. Opløsning på mere end 12 bit, men lig med eller mindre end 
14 bit, med en uddatahastighed på over 10 mio. ord pr. sekund 
MSPS) eller 

▼M46 

( 1 ) Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (EUT C 85 af 13.3.2020, s. 1).
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4. Opløsning på mere end 14 bit med en uddatahastighed på over 
2,5 megaaftastninger pr. sekund (MSPS) 

d. Logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, og som har 
et maksimalt antal single-ended digitale inputs/outputs på mellem 
200 og 700 

e. Processorer til Fast Fourier-transformation (FFT) med en normeret 
udførelseshastighed for en 1 024-punkts kompleks FFT på mindre 
end 1 ms 

f. Kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke funktionen er 
ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de inte
grerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for producenten, med 
en eller flere af følgende egenskaber: 

1. Mere end 144 terminaler eller 

2. Typisk "basal transmissionsforsinkelse" på mindre end 0,4 ns 

g. "Elektroniske vakuumenheder" med vandrefelt, pulserende eller 
kontinuerlig bølge som følger: 

1. Koblede hulrumsanordninger eller derivater af disse 

2. Enheder baseret på helixkredsløb eller foldede eller snoede 
bølgelederkredsløb eller derivater heraf, med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a. "Momentan båndbredde" på mindst en halv oktav og et 
produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens 
(udtrykt i GHz) på mere end 0,2; eller 

b. "Momentan båndbredde" på mindre end en halv oktav og et 
produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens 
(udtrykt i GHz) på mere end 0,4; 

h. Fleksible bølgeledere, konstrueret til brug ved frekvenser på mere 
end 40 GHz 

i. Akustisk bølgeudstyr og surface skimming (fladt volumen) 
akustisk bølgeudstyr med en eller flere af følgende egenskaber: 

1. Bærefrekvens på over 1 GHz eller 

2. Bærefrekvens på højst 1 GHz og 

a. "Frekvenssidesløjfedæmpning" på mere end 55 dB 

b. Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i 
mikrosekunder og båndbredde i MHz) på mere end 100 
eller 

c. Spredningsforsinkelse på mere end 10 mikrosekunder 

Teknisk note: I forbindelse med X.A.I.001.i forstås ved 'frekvens
sidesløjfedæmpning' den maksimale dæmpningsværdi, der er 
specificeret i databladet. 

j. "Celler" som følger: 

1. "Primærceller" med en "energitæthed" på højst 550 Wh/kg ved 
293 K (20 °C) 

2. "Sekundærceller" med en "energitæthed" på højst 350 Wh/kg 
ved 293 K (20 °C) 

Note: X.A.I.001.j lægger ikke eksportkontrol på batterier, 
herunder enkeltcellebatterier. 

▼M46
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Tekniske noter: 

1. I forbindelse med X.A.I.001.j. beregnes energitætheden 
(Wh/kg) som den nominelle spænding ganget med den nomi
nelle kapacitet i amperetimer (Ah) divideret med massen i kg. 
Hvis den nominelle kapacitet ikke er angivet, beregnes energi
tætheden som den nominelle spænding i anden og derefter 
ganget med udladningstiden i timer divideret med udladnings
belastningen i ohm og massen i kg. 

2. I forbindelse med X.A.I.001.j. defineres en "celle" som en 
elektrokemisk anordning, der har positive og negative elek
troder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk 
energi. Den er grundbyggeklodsen i et batteri. 

3. I forbindelse med X.A.I.001.j.1. er en "primærcelle" en "celle", 
der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde. 

4. I forbindelse med X.A.I.001.j.2. er en "sekundærcelle" en "cel
le", der er beregnet til at blive ladet af en ekstern elektrisk 
kilde. 

k. "Superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt 
konstrueret til at blive fuldt opladet eller afladet på mindre end 
1 minut, og med samtlige følgende egenskaber: 

Note: X.A.I.001.k lægger ikke eksportkontrol på "superledende" 
elektromagneter eller solenoider, der er konstrueret til medi
cinsk udstyr til magnetisk resonans-billeddannelse (MRI). 

1. Maksimal energiafgivelse under afladning divideret med varig
heden af afladningen på mere end 500 kJ pr. minut 

2. Indre diameter af strømvindingerne mere end 250 mm og 

3. Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller "total strøm
tæthed" i vindingen mere end 300 A/mm 

2 

l. Kredsløb eller systemer til elektromagnetisk energilagring, der 
indeholder komponenter, der er fremstillet af "superledende" mate
rialer, der er specielt konstrueret til drift ved temperaturer under 
mindst en af de "superledende" bestanddeles "kritiske temperatur", 
og som har en eller flere af følgende egenskaber: 

1. Resonante driftsfrekvenser på mere end 1 MHz 

2. Den lagrede energitæthed 1 MJ/m 
3 eller mere og 

3. Afladningstid mindre end 1 ms 

m. Hydrogen/hydrogenisotop-thyratroner af keramisk metal og 
mærkepidsstrøm på mindst 500 A 

n. Ikke anvendt 

o. Solceller, samlinger af forbundne solceller med dækglas (CIC), 
solpaneler og solarrays, der er "rumkvalificerede" og ikke er 
underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001.e.4 ( 1 ). 

▼M46 

( 1 ) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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X.A.I.002 "Elektroniske samlinger", moduler og udstyr til generelle formål. 

a. Andet elektronisk testudstyr end det, der er specificeret i CML 
eller forordning (EU) 2021/821 

b. Digitale magnetbåndinstrumentdataoptagere med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

1. Maksimal digital interface-overførselshastighed højere end 
60 Mbit/s, hvori der anvendes skrueskanderingsteknik 

2. Maksimal digital interface-overførselshastighed højere end 
120 Mbit/s, hvori der anvendes fasthovedteknik eller 

3. "Rumkvalificeret" 

c. Udstyr med maksimal digital interface-overførselshastighed, der er 
højere end 60 Mbit/s, beregnet på overførsel af konvertering af 
digitale videobåndoptagere til brug som digitale instrumentdataop
tagere 

d. Ikke-modulære analoge oscilloskoper med en båndbredde på 
mindst 1 GHz 

e. Modulære analoge oscilloskoper med en eller flere af følgende 
egenskaber: 

1. Mainframe med en båndbredde på mindst 1 GHz eller 

2. Plug-in-moduler med en individuel båndbredde på mindst 4 
GHz 

f. Analoge stikoscilloskoper til analyse af tilbagevendende fæno
mener med en effektiv båndbredde på mere end 4 GHz 

g. Digitale oscilloskoper og transientoptagere, der anvender analog- 
til-digital-konverteringsteknik, og som er i stand til at lagre tran
sienter ved sekventiel stikprøveudtagning ved single-shot input ved 
successive intervaller på mindre end 1 ns (større end 1 gigaaftast
ning pr. sekund (GSPS), ved digitalisering til en opløsning på 
mindst 8 bit, og lagring af mindst 256 prøver. 

Note: X.A.I.002 lægger eksportkontrol på følgende specielt 
konstruerede komponenter til analoge oscilloskoper: 

1. Plug-in-enheder 

2. Eksterne forstærkere 

3. Forforstærkere 

4. Udstyr til stikprøveudtagning 

5. Katodestrålerør. 

X.A.I.003 Andet udstyr til specifik behandling end det, der er specificeret i CML 
eller forordning (EU) 2021/821, som følger: 

a. Andre frekvensomformere, der er i stand til at fungere i frekvens
området 300-600 Hz end dem, der er specificeret i CML eller 
forordning (EU) 2021/821 

b. Andre massespektrometre end dem, der er specificeret i CML eller 
forordning (EU) 2021/821 

c. Alle røntgenudladningsmaskiner eller komponenter til kraft
systemer med impulseffekt, hvis konstruktion bygger derpå, 
herunder Marxgeneratorer, impulsformningsnet med høj effekt, 
højspændingskondensatorer og triggers 

▼M46
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d. Andre impulsforstærkere end dem, der er specificeret i CML eller 
forordning (EU) 2021/821 

e. Elektronisk udstyr til tidsforsinkelse eller måling af tidsintervaller 
som følger: 

1. Moduler til tidsforsinkelse med en opløsning på 50 nano
sekunder eller derunder i tidsintervaller på 1 mikrosekund 
eller derover eller 

2. Moduler til måling af tidsintervaller med flere kanaler (3 eller 
flere) eller kronometrisk udstyr med en opløsning på 50 nano
sekunder eller derunder i tidsintervaller på 1 mikrosekund eller 
derover 

f. Kromatografiske og spektrometriske analyseinstrumenter 

X.B.I.001 Udstyr til fremstilling af elektroniske komponenter eller materialer 
som følger samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil: 

a. Udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af elektronrør, 
optiske elementer og specielt konstruerede komponenter dertil er 
derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 ( 1 ) eller 
X.A.I.001 

b. Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af halv
lederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlin
ger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenska
ber: 

Note: X.B.I.001.b. lægger også eksportkontrol på udstyr, der 
anvendes eller modificeres til brug ved fremstilling af 
andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk 
udstyr og akustisk bølgeudstyr. 

1. Udstyr til forarbejdning af materialer til fremstilling af udstyr og 
komponenter som specificeret i X.B.I.001.b som følger: 

Note: X.B.I.001 lægger ikke eksportkontrol på kvartsovnsrør, 
ovnforinger, paddles, boats (undtagen specielt konstruerede 
caged boats), boblere, kassetter eller digler, der er specielt 
konstrueret til forarbejdningsudstyr, der er underlagt 
eksportkontrol i henhold til X.B.I.001.b.1. 

a. Udstyr til fremstilling af polykrystallinsk silicium og 
materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 
3C001 ( 2 ) 

b. Udstyr, der er specielt konstrueret til rensning eller 
forarbejdning af III/V og II/VI-halvledermaterialer, der 
er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001, 3C002, 
3C003, 3C004 eller 3C005 ( 3 ), bortset fra krystaltræk
kemaskiner, for hvilke der henvises til X.B.I.001.b.1.c 
nedenfor 

c. Krystaltrækkemaskiner og ovne som følger: 

Note: X.B.I.001.b.1.c lægger ikke eksportkontrol på diffu
sions- og oxidationsovne. 

1. Udglødnings- eller rekrystalliseringsudstyr, dog 
ikke ovne med konstant temperatur, der anvender 
kraftig energioverførsel, med evne til at forarbejde 
wafers med en hastighed, der er mindst 0,005 m 

2 
pr. minut 

2. Krystaltrækkemaskiner "kontrolleret ved hjælp af 
lagret program" med en eller flere af følgende 
egenskaber: 

▼M46 

( 1 ) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821. 
( 2 ) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821. 
( 3 ) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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a. Kan genoplades uden at udskifte digelbehol
deren 

b. I stand til at operere ved tryk på over 2,5 x 10 
5 

Pa eller 

c. I stand til at trække krystaller med en diameter 
på over 100 mm 

d. Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til 
epitaksial vækst med en eller flere af følgende egenska
ber: 

1. I stand til at danne et lag af silicium med en lagtyk
kelse, der er ensartet til mindre end ±2,5 % over en 
længde på mindst 200 mm 

2. I stand til at danne et lag af andet materiale end 
silicium med en lagtykkelse, der er ensartet på 
tværs af waferen på mindst ±3,5 % eller 

3. Rotation af individuelle wafere under forarbejdningen 

e. Udstyr til epitaksial vækst ved molekylestråle 

f. Magnetisk forstærket "sputtering" udstyr med specielt 
konstruerede integrerede indføringssluser, der er i stand 
til at overføre wafere i et isoleret vakuummiljø 

g. Udstyr, der er specielt konstrueret til ionimplantering, 
ionforstærket eller fotoforstærket diffusion med en eller 
flere af følgende egenskaber: 

1. Evne til at generere mønstre 

2. Stråleenergi (accelerationsspænding) på mere end 
200 keV 

3. Optimeret til drift ved en stråleenergi (accelerations
spænding) på mindre end 10 keV eller 

4. I stand til højenergioxygenimplantering i et opvarmet 
"substrat" 

h. Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til 
selektiv fjernelse (ætsning) ved hjælp af anisotropiske 
tørre metoder (f.eks. plasma) som følger: 

1. "Batchtyper" med en af følgende egenskaber: 

a. Endpointdetektion, bortset fra optiske emissions
spektroskopityper eller 

b. Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk 
(ætsning) 

2. "Enkeltwafertyper" med en eller flere af følgende 
egenskaber: 

a. Endpointdetektion, bortset fra optiske emissions
spektroskopityper 

b. Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk 
(ætsning) eller 

c. Waferhåndtering med kassette–til-kassette- og 
indføringssluser 

Noter: 

1. "Batchtyper" henviser til maskiner, der ikke er 
specielt konstrueret til forarbejdning af enkelt
wafere. Sådanne maskiner kan forarbejde to eller 
flere wafere samtidig med fælles procesparametre, 
f.eks. RF-effekt, temperatur, ætsningsgasarter og 
strømningshastigheder. 

▼M46
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2. "Enkeltwafertyper" henviser til maskiner, der ikke 
er specielt konstrueret til forarbejdning af enkelt
wafere. Disse maskiner kan anvende automatiske 
waferhåndteringsteknikker til at indføre en enkelt 
wafer i forarbejdningsudstyret. Definitionen 
omfatter udstyr, der kan indføre og forarbejde 
flere wafere, men hvor ætningsparametrene, 
f.eks. RF-effekt eller endpoint, kan bestemmes 
uafhængigt for hver enkelt wafer. 

i. Udstyr til "kemisk dampudfældning" (CVD), f.eks. plas
maforstærket CVD (PECVD) eller fotoforstærket CVD, 
til fremstilling af halvlederkomponenter, med en af 
følgende egenskaber til udfældning af oxider, nitrider, 
metaller eller polysilicium: 

▼M47 
1. Udstyr til "kemisk dampudfældning", der fungerer 

under 10 
5 Pa, eller 

▼M46 
2. PECVD-udstyr, der fungerer enten under 60 Pa eller 

med automatisk waferhåndtering med kassette-til- 
kassette og indføringssluser 

Note: X.B.I.001.b.1.i lægger ikke eksportkontrol på 
lavtrykssystemer til "kemisk dampudfældning" 
(LPCVD) eller reaktivt "sputtering"-udstyr. 

j. Elektronstrålesystemer, der er specielt konstrueret eller 
modificeret til maskefremstilling eller forarbejdning af 
halvlederkomponenter, med en eller flere af følgende 
egenskaber: 

1. Elektrostatisk stråleafbøjning 

2. Formet, ikke-gaussisk stråleprofil 

3. Digital-til-analog konverteringshastighed på mere end 
3 MHz 

4. Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere 
end 12 bit eller 

5. Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på 
højst 1 mikrometer 

Note: X.B.I.001.b.1.j lægger ikke eksportkontrol på 
elektronstråleudfældningssystemer eller scanning- 
elektronmikroskoper til generelle formål. 

k. Udstyr til overfladefinish til forarbejdning af halvleder
wafere som følger: 

1. Specielt konstrueret udstyr til bagsideforbejdning af 
wafere, der er tyndere end 100 mikrometer, og efter
følgende adskillelse heraf eller 

2. Specielt konstrueret udstyr til at opnå en overflade
ruhed på en forarbejdet wafers aktive overflade med 
en tosigmasværdi på højst 2 mikrometer, totalt indi
katorudslag (TIR) 

Note: X.B.I.001.b.1.k lægger ikke eksportkontrol på 
udstyr til pålægning og polering til waferes over
fladefinish på én side. 

l. Forbindelsesudstyr, som omfatter fælles enkeltkamre 
eller flerkamre til vakuum, der er specielt konstrueret 
til at muliggøre integration af udstyr, der er underlagt 
eksportkontrol i henhold til X.B.I.001, i et komplet 
system 
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m. Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der 
anvender "lasere" til reparation eller trimning af "mono
litiske integrerede kredsløb" med en af følgende egen
skaber: 

1. Positioneringsnøjagtighed på mindre end ±1 mikro
meter eller 

2. Pletstørrelse (kerf-bredde) på mindre end 3 mikrome
ter. 

Teknisk note: Med henblik på X.B.I.001.b.1. forstås 
ved 'sputtering' en overlay-belægningsproces, hvor positivt 
ladede ioner accelereres af et elektrisk felt med målets 
(belægningsmaterialets) overflade. Når ionerne rammer 
overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at 
frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på substra
tet. (Note: Triode-, magnetron- eller radiofrekvenssputtering 
for at forbedre belægningens vedhængskraft og belægnings
processens hastighed er almindelige modifikationer af 
processen). 

2. Masker, maskesubstrater, maskefremstillingsudstyr og billed
overførselsudstyr til fremstilling af udstyr og komponenter 
som specificeret i X.B.I.001 som følger: 

Note: Udtrykket masker henviser til dem, der anvendes til elek
tronstrålelitografi, røntgenlitografi og ultraviolet litografi 
samt den sædvanlige fotolitografi med ultraviolet og 
synligt lys. 

a. Færdige masker, retikler og konstruktioner hertil, undtagen: 

1. Færdige masker eller retikler til fremstilling af integrerede 
kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold 
til 3A001 ( 1 ) eller 

2. Maskiner eller retikler, der har begge følgende egenska
ber: 

a. Deres udformning er baseret på geometrier på mindst 
2,5 mikrometer og 

b. Udformningen omfatter ikke særlige funktioner, der 
kan ændre den tilsigtede anvendelse ved hjælp af 
produktionsudstyr eller "software" 

b. Maskesubstrater som følger: 

1. "Substrater" (f.eks. glas, kvarts, safir) belagt med hård 
overflade (f.eks. chrom, silicium, molybdæn) til fremstil
ling af masker med dimensioner på over 125 mm x 
125 mm eller 

2. Substrater specielt konstrueret til røntgenmasker 

c. Andet udstyr end computere til generelle formål specielt 
konstrueret til computerstøttet design (CAD) af halvleder
komponenter eller integrerede kredsløb 

d. Følgende udstyr eller maskiner til fremstilling af masker eller 
retikler: 

1. Fotooptiske step and repeat-kameraer, der er i stand til at 
frembringe arrays, der er større end 100 mm x 100 mm, 
eller som kan frembringe en enkelteksponering, der er 
større end 6 mm x 6 mm i billedplanet, eller som er i 
stand til at frembringe linjebredder på mindre end 2,5 
mikrometer i fotoresistet på "substratet" 

2. Udstyr til maske- eller retikelfremstilling, der anvender 
ion- eller "laser" strålelitografi, der er i stand til at 
producere linjebredder på mindre end 2,5 mikrometer 
eller 

3. Udstyr eller holdere til at ændre masker eller retikler eller 
tilføje hinder for at fjerne defekter 
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Note: X.B.I.001.b.2.d.1 og b.2.d.2 lægger ikke eksport
kontrol på udstyr til fremstilling af masker, der 
anvender fotooptiske metoder, og som enten var 
kommercielt tilgængelige før den 1. januar 1980 
eller ikke har en ydeevne, der er bedre end 
sådant udstyr. 

e. Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til inspek
tion af masker, retikler eller hinder med: 

1. En opløsning på højst 0,25 mikrometer og 

2. En præcision på højst 0,75 mikrometer over en afstand i 
en eller to koordinater på mindst 63,5 mm 

Note: X.B.I.001.b.2.e lægger ikke eksportkontrol på 
scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, 
undtagen når de er specielt konstrueret og instru
menteret til automatisk mønsterinspektion. 

f. Udstyr til positionering og eksponering til waferproduktion 
ved hjælp af fotooptiske eller røntgenbaserede metoder, 
f.eks. litografisk udstyr, herunder både udstyr til billedover
førsel til projektion og step and repeatudstyr (direkte wafer
stepper) eller step and scanudstyr (scanner), der er i stand til 
at udføre en eller flere af følgende funktioner: 

Note: X.B.I.001.b.2.f lægger ikke eksportkontrol på foto- 
optisk kontakt- og nærhedsmaskeudstyr til positione
ring og eksponering eller kontaktbilledoverførsels
udstyr. 

1. Fremstilling af en mønsterstørrelse på mindre end 2,5 
mikrometer 

2. Positionering med en præcision på højst ±0,25 mikro
meter (3 sigma) 

3. Maskine-til-maskine-overlay ikke bedre end ±0,3 mikro
meter eller 

4. Lyskildebølgelængde kortere end 400 nm 

g. Elektronstråle, -ionstråle- eller røntgenudstyr til billedover
førsel til projektion, der kan frembringe mønstre på mindre 
end 2,5 mikrometer 

Note: Se X.B.I.001.b.1.j. for så vidt angår systemer med 
fokuseret afbøjet stråle (direkte skrivesystemer). 

h. Udstyr, der anvender "lasere" til direkte skrivning på wafere, 
der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 mikrometer. 

3. Udstyr til samling af integrerede kredsløb som følger: 

a. Die bonding-maskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret 
program" med alle følgende egenskaber: 

1. Specielt konstrueret til "hybride integrerede kredsløb" 

2. X-Y-positioneringsvandring på mere end 37,5 x 37,5 mm 
og 

3. Placeringsnøjagtighed i X-Y-planet på højst ±10 mikro
meter 
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b. Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til frem
bringelse af flere bondings i en enkelt operation (f.eks. 
beam-lead-bonding, chipcarrierbonding, tapebonding) 

c. Halvautomatiske eller automatiske forseglinger med varm 
kapsel, hvor kapslen opvarmes lokalt til en højere temperatur 
end pakkens krop, specielt konstrueret til keramiske mikro
kredsløbspakker, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 
3A001 ( 1 ), og som har et throughput på mindst én pakke i 
minuttet. 

Note: X.B.I.001.b.3 lægger ikke eksportkontrol på modstands
punktsvejseudstyr til generelle formål. 

4. Filtre til rene rum, der er i stand til at give et luftmiljø med 
højst 10 partikler på højst 0,3 mikrometer pr. 0,02832 m 

3 og 
filtermaterialer hertil 

Teknisk note: I forbindelse med X.B.I.001 forstås ved 'kontrolleret 
ved hjælp af lagret program' en kontrol ved hjælp af instruktioner, 
der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for 
at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være 
'kontrolleret ved hjælp af lagret program', hvad enten den elektro
niske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret. 

X.B.I.002 Udstyr til inspektion eller test af elektroniske komponenter og mate
rialer samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør dertil. 

a. Udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af elek
tronrør, optiske elementer og specielt konstruerede dertil er derfor 
underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 ( 2 ) eller X.A.I.001 

b. Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test 
af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske 
samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs 
egenskaber: 

Note: X.B.I.002.b. lægger også eksportkontrol på udstyr, der 
anvendes eller modificeres til brug ved inspektion eller 
test af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektroop
tisk udstyr og akustisk bølgeudstyr. 

1. Inspektionsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til 
automatisk detektion af defekter, fejl eller kontaminanter på 
højst 0,6 mikrometer i eller på forarbejdede wafere, substrater, 
bortset fra trykte kredsløbskort eller chips, ved hjælp af optiske 
billedoptagelsesteknikker til sammenligning af mønstre 

Note: X.B.I.002.b.1 lægger ikke eksportkontrol på scanning- 
elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når 
de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk 
mønsterinspektion. 

2. Specielt konstrueret måle- og analyseudstyr "kontrolleret ved 
hjælp af lagret program" som følger: 

a. Specielt konstrueret til måling af ilt- eller kulstofindholdet i 
halvledermaterialer 

b. Udstyr til måling af linjebredde med en opløsning på højst 1 
mikrometer 
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c. Specielt konstruerede planhedsmålingsinstrumenter, der er i 
stand til at måle afvigelser fra planhed på højst 10 mikro
meter med en opløsning på højst 1 mikrometer. 

3. Waferprøvningsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret 
program" med en eller flere af følgende egenskaber: 

a. Positioneringsnøjagtighed på mindre end 3,5 mikrometer 

b. I stand til at teste udstyr med mere end 68 terminaler eller 

c. I stand til at teste ved frekvenser på over 1 GHz 

4. Testudstyr som følger: 

a. Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er 
specielt konstrueret til test af diskrete halvlederkomponenter 
og ukapslede dice, og som er i stand til at teste ved 
frekvenser på over 18 GHz 

Teknisk note: Diskrete halvlederkomponenter omfatter foto
celler og solceller. 

b. Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er 
specielt konstrueret til test af integrerede kredsløb og "elek
troniske samlinger" heraf, og som er i stand til funktionstest: 

1. Ved en "mønsterhastighed" på over 20 MHz eller 

2. Ved en "mønsterhastighed" på over 10 MHz, men ikke 
over 20 MHz, og som er i stand til at teste pakker med 
mere end 68 terminaler. 

Noter: X.B.I.002.b.4.b lægger ikke eksportkontrol på testud
styr, der er specielt konstrueret til test af: 

1. Hukommelser 

2. "Samlinger" eller en klasse af "elektroniske 
samlinger" til anvendelse i privathjem og under
holdning og 

3. Elektroniske komponenter, "elektroniske samlin
ger" og integrerede kredsløb, der ikke er underlagt 
eksportkontrol i henhold til 3A001 ( 1 ) eller 
X.A.I.001, forudsat at dette testudstyr ikke inde
holder databehandlingsfaciliteter med "brugertil
gængelig programmerbarhed". 

Teknisk note: Med henblik på X.B.I.002.b.4.b defineres 
"mønsterhastighed" som en afprøvningsanordnings maksi
male frekvens i forbindelse med en digital operation. 
Mønsterhastigheden svarer derfor til den højeste datarate, 
som en afprøvningsanordning kan yde i ikke-multiplex- 
modus. Den benævnes også prøvningshastighed, maksimal 
digital frekvens eller maksimal digital hastighed. 

c. Udstyr, der er specielt konstrueret til bestemmelse af billed
plansystemers ydeevne ved bølgelængder på mere end 1 200 
nm, som anvender målinger "kontrolleret ved hjælp af lagret 
program" eller computerstøttet evaluering, og som har en 
eller flere af følgende egenskaber: 

1. Anvender scanninglyspletdiameter på mindre end 
0,12 mm 
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2. Konstrueret til måling af lysfølsomme præstationspara
metre og til evaluering af frekvensrespons, modulerings
overførselsfunktion, ensartethed i respons eller støj eller 

3. Konstrueret til evaluering af arrays, der er i stand til at 
skabe billeder med mere end 32 x 32 linjeelementer 

5. Elektronstråleprøvningssystemer beregnet til drift ved højst 3 
keV eller "laser" strålesystemer, til kontaktfri prøvning af halv
lederkomponenter under spænding med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a. Stroboskopvirkning med enten beam-blanking eller detektor- 
strobing 

b. Et elektronspektrometer til spændingsmålinger med en opløs
ning på mindre end 0,5 V eller 

c. Elektrisk prøvningstilbehør til analyse af integrerede kreds
løbs ydeevne 

Note: X.B.I.002.b.5 lægger ikke eksportkontrol på scanning- 
elektronmikroskoper, undtagen når de er specielt 
konstrueret og instrumenteret til kontaktfri prøvning af 
en halvlederkomponent under spænding. 

6. Multifunktionelle systemer med fokuseret ionstråle "kontrolleret 
ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til 
fremstilling, reparation, analyse af fysisk layout og test af 
masker eller halvlederkomponenter, og som har en af følgende 
egenskaber: 

a. Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 
mikrometer eller 

b. Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 
bit 

7. Partikelmålesystemer, der anvender "lasere", der er konstrueret 
til måling af partikelstørrelse og -koncentration i luft, og som 
har begge følgende egenskaber: 

a. I stand til at måle partikelstørrelser på 0,2 mikrometer eller 
derunder ved en flowhastighed på mindst 0,02832 m 

3 pr. 
minut og 

b. I stand til at karakterisere ren luft i klasse 10 eller bedre. 

Teknisk note: I forbindelse med X.B.I.002 forstås ved "kontrolleret 
ved hjælp af lagret program" en kontrol ved hjælp af instruktioner, der 
er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at 
styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være "kon
trolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske 
lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret. 

X.C.I.001 Positive resists til halvlederlitografi, som er specielt justeret (optime
ret) til brug ved bølgelængder mellem 370 og 193 nm. 
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X.D.I.001 "Software" specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller 
"brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt 
eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle 
formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller 
produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold 
til X.B.I.001 og X.B.I.002, eller "software", der er specielt konstrueret 
til "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 
3B001.g og 3B001.h ( 1 ). 

X.E.I.001 "Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk 
udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 
X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt 
eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testud
styr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og 
X.B.I.002, eller materialer, der underlagt eksportkontrol i henhold til 
X.C.I.001. 

Kategori II – Computere 

Note: Kategori II lægger ikke eksportkontrol på varer, der er bestemt til de 
fysiske personers personlige brug. 

X.A.II.001 Computere, "elektroniske samlinger" og beslægtet udstyr, der ikke er 
underlagt eksportkontrol i henhold til 4A001 eller 4A003 ( 2 ), og 
specielt konstruerede komponenter hertil. 

Note: Eksportkontrolstatus for de "digitale computere" eller 
beslægtet udstyr, der beskrives i X.A.II.001, afhænger af 
eksportkontrolstatus for andet udstyr eller systemer, såfremt: 

a. De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr er 
væsentligt for driften af andet udstyr eller systemer 

b. De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr ikke er 
et "hovedelement" i andet udstyr eller systemer og 

NB 1: Eksportkontrolstatus for "signalbehandlings"- eller 
"billedforbedrings"-udstyr, som er specielt 
konstrueret til andet udstyr, med funktioner, der er 
begrænset til dem, der kræves for det andet udstyr, 
afhænger af det andet udstyrs eksportkontrolstatus, 
selv om det overstiger "hovedelement"-kriteriet. 

NB 2: For så vidt angår eksportkontrolstatus for "digitale 
computere" eller beslægtet udstyr til telekommuni
kationsudstyr, se kategori 5, del 1 (Telekommuni
kation) ( 3 ). 

c. "Teknologi" til "digitale computere" og beslægtet udstyr er 
omfattet af 4E ( 4 ). 

a. Elektroniske computere og beslægtet udstyr samt "elek
troniske samlinger" og specielt konstruerede kompo
nenter hertil, som er normeret til drift ved en omgivel
sestemperatur på over 343 K (70 °C) 

b. "Digitale computere", herunder udstyr med "signalbe
handling" eller "billedforbedring" med en "justeret spid
sydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops 
(WT) 

c. "Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller 
modificeret for at forbedre deres ydeevne ved sammen
lægning af processorer som følger: 

1. Konstrueret til at kunne aggregere i konfigurationer 
af 16 eller flere processorer 
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2. Ikke anvendt 

Note 1: X.A.II.001.c. finder kun anvendelse på "elek
troniske samlinger" og programmerbare forbin
delser med en "APP", der ikke overstiger græn
serne i X.A.II.001.b., hvis de afsendes som 
ikke integrerede "elektroniske samlinger". Den 
finder ikke anvendelse på "elektroniske samlin
ger", der som en naturlig følge af deres 
konstruktion til brug som beslægtet udstyr, 
der er underlagt eksportkontrol i henhold til 
X.A.II.001.k. 

Note 2: X.A.II.001.c lægger ikke eksportkontrol på en 
"elektroniske samling", der er specielt 
konstrueret til et produkt eller en familie af 
produkter, hvis maksimale konfiguration ikke 
overstiger grænserne i X.A.II.001.b. 

d. Ikke anvendt 

e. Ikke anvendt 

f. Udstyr til "signalbehandling" eller "billedforbedring" 
med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 
0,0128 vægtede teraflops (WT) 

g. Ikke anvendt 

h. Ikke anvendt 

i. Udstyr, der indeholder "terminalinterfaceudstyr", der 
overstiger grænserne i X.A.III.101 

Teknisk note: Med henblik på X.A.II.001.i forstås ved 
"terminalinterfaceudstyr" udstyr, hvor oplysninger 
indlæses eller forlader telekommunikationssystemet, 
f.eks. telefon, dataenhed, computer osv. 

j. Udstyr, der er specielt konstrueret til at give mulighed 
for ekstern forbindelse af "digitale computere" eller 
tilhørende udstyr, og som tillader kommunikation med 
datahastigheder over 80 MGbyte/s. 

Note: X.A.II.001.j lægger ikke eksportkontrol på udstyr 
til intern forbindelse (såsom backplane og bus), 
passivt forbindelsesudstyr, "network access 
controllers" eller "kommunikationskanalcontrolle
re". 

Teknisk note: Med henblik på X.A.II.001.j. forstås 
"kommunikationskanalcontroller" det 
fysiske interface, der styrer strømmen af 
synkron eller asynkron digital infor
mation. Det er en samling, der kan inte
greres i computer- eller telekommunika
tionsudstyr for at tilvejebringe kommuni
kationsadgang. 
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k. "Hybride computere" og "elektroniske samlinger" og 
specielt konstruerede komponenter hertil indeholdende 
analog-til-digital-konvertere med samtlige følgende 
egenskaber: 

1. 32 kanaler eller mere og 

2. Opløsning på mindst 14 bit (plus fortegnsbit) med en 
konverteringshastighed på mindst 200 000 Hz. 

X.D.II.001 "Software" til "program" prøvning og -validering, "software", der 
muliggør automatisk generering af "kildekoder", og operativsystem- 
"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behand
ling". 

a. "Software" til "program" prøvning og -validering ved hjælp af 
matematiske og analytiske teknikker og konstrueret eller modifi
ceret til "programmer" med mere end 500 000 "kildekode" 
instrukser 

b. "Software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder" 
fra data, der er erhvervet online fra eksterne sensorer, der er 
beskrevet i forordning (EU) 2021/821 eller 

c. Operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til 
"tidstro behandling", der garanterer en "global ventetid ved afbry
delser" på mindre end 20 mikrosekunder. 

Teknisk note: Med henblik på X.D.II.001 forstås ved 'global ventetid 
ved afbrydelser': den tid, det tager computersystemet 
at genkende en afbrydelse, der skyldes hændelsen, 
udbedre afbrydelsen og udføre en kontekst-switch til 
et alternativt, hukommelsesresident arbejde, der 
afventer afbrydelsen. 

X.D.II.002 "Software", bortset fra det, der er underlagt eksportkontrol i henhold 
til 4D001 ( 1 ), som er specielt konstrueret eller modificeret til "udvik
ling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksport
kontrol i henhold til 4A101 ( 2 ), X.A.II.001. 

X.E.II.001 "Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der 
er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.II.001, eller "software", 
der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.II.001 eller 
X.D.II.002. 

X.E.II.001 "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er 
konstrueret til 'multi-data-stream processing'. 

Teknisk note: Med henblik på X.E.II.001 forstås ved "multi-data- 
stream processing" et mikroprogram- eller udstyrsarkitekturteknik, 
der tillader samtidig behandling af to eller flere datasekvenser 
under kontrol af en eller flere ordresekvenser ved hjælp af f.eks.: 

1. Single-Instruction Multiple Data (SIMD)-arkitekturer som f.eks. 
vektor- eller array-processorer 

2. Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD)-arkitekturer 

3. Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)-arkitekturer, herunder 
sådanne som er tæt koblet, nært koblet eller løst koblet eller 

4. Strukturerede arrays af behandlingselementer, herunder systoliske 
arrays. 

Kategori III, del 1 – Telekommunikation 

Note: Kategori III, del 1, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt 
til fysiske personers personlige brug. 
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X.A.III.101 Telekommunikationsudstyr 

a. Enhver type telekommunikationsudstyr, der ikke er underlagt 
eksportkontrol i henhold til 5A001.a ( 1 ), specielt konstrueret til 
at operere uden for temperaturområdet fra 219 K (-54 °C) til 397 
K (124 °C). 

b. Telekommunikationsudstyr og systemer, og specielt konstruerede 
komponenter og tilbehør hertil, med en eller flere af følgende 
egenskaber, funktioner eller karakteristika: 

Note: Udstyr til telekommunikationstransmission 

a. Kategoriseret som følger eller kombinationer heraf: 

1. Radioudstyr (f.eks. sendere, modtagere og transcei
vere) 

2. Linjeafslutningsudstyr 

3. Mellemforstærkerudstyr 

4. Repeaterudstyr 

5. Regeneratorudstyr 

6. Transkodere 

7. Multiplexudstyr (herunder statistisk multiplex) 

8. Modulatorer/demodulatorer (modemmer) 

9. Transmultiplexudstyr (se CCITT Rec. G701) 

10. Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved 
hjælp af lagret program" 

11. "Gateways" og broer 

12. "Media access units" og 

b. Konstrueret til brug i enkelt- eller flerkanalkommunika
tion via en eller flere af følgende: 

1. Tråd (ledning) 

2. Koaksialkabel 

3. Lyslederkabler 

4. Elektromagnetisk stråling eller 

5. Lysbølgespredning under vandet. 

1. Anvender digitalteknik, herunder digitalbehandling af analoge 
signaler, og beregnet til at operere med en "digital over
føringshastighed" på det højeste multiplexniveau på mere 
end 45 Mbits/s eller en "total digital overføringshastighed" 
på mere end 90 Mbit/s 

Note: X.A.III.101.b.1 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, 
der er specielt konstrueret til at blive integreret og 
drevet i satellitsystemer til civil brug. 

2. Modemmer, der bruger "båndbredden af én talekanal" med en 
"datasignalhastighed" på mere end 9 600 bit pr. sekund 

3. Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af 
lagret program" med en "digital overførselshastighed" på 
mere end 8,5 Mbit/s pr. port. 
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4. Udstyr, der anvender en eller flere af følgende: 

a. "Network access controllers" og beslægtet fælles medium 
med en "digital overførselshastighed" på mere end 33 
Mbit/s eller 

b. "Kommunikationskanalcontrollere" med et digitalt output 
med en "datasignalhastighed" på mere end 64 000 bit/s 
pr. kanal 

Note: Hvis udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol, inde
holder en "network access controller", må det ikke have 
nogen form for telekommunikationsgrænseflade, bortset 
fra dem, der er beskrevet i, men ikke underlagt eksport
kontrol i henhold til X.A.III.101.b.4. 

5. Anvender "laser" og har en eller flere af følgende egenskaber: 

a. Transmissionsbølgelængde over 1 000 nm eller 

b. Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 
45 MHz 

c. Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller 
kohærente optiske detekteringsteknikker (også kaldet 
optiske heterodyn- eller homodynteknikker) 

d. Anvender bølgelængdedelingsmultiplekseringsteknikker 
eller 

e. Udfører "optisk forstærkning" 

6. Radioudstyr, der fungerer ved input- eller outputfrekvenser på 
over 

a. 31 GHz for satellitjordstationsapplikationer eller 

b. 26,5 GHz for andre applikationer 

Note: X.A.III.101.b.6 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til 
civil brug, når det er i overensstemmelse med et 
frekvensbånd mellem 26,5 GHz og 31 GHz, der er 
allokeret af Den Internationale Telekommunikations
union (ITU). 

7. Radioudstyr, der anvender en eller flere af følgende: 

a. Kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over 
niveau 4, hvis den "totale digitale overføringshastighed" 
overstiger 8,5 Mbit/s 

b. QAM-teknikker over niveau 16, hvis den "totale digitale 
overføringshastighed" er højst 8,5 Mbit/s 

c. Andre digitale modulationsteknikker og med en "spektral 
virkningsgrad" på mere end 3 bit/s/Hz eller 

d. Opererer i båndet mellem 1,5 og 87,5 MHz og omfatter 
adaptive teknikker, der giver mere end 15 dB undertryk
kelse af et interferenssignal 
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Noter: 

1. X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der 
er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i 
satellitsystemer til civil brug. 

2. X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på radiorelæ
udstyr til drift i et ITU-allokeret (ITU = Den Internationale 
Telekommunikationsunion) frekvensbånd: 

a. Med en eller flere af følgende egenskaber: 

1. Højst 960 MHz eller 

2. Med en "total digital overføringshastighed" på højst 
8,5 Mbit/s og 

b. Med en "spektral virkningsgrad" på højst 4 bit/s/Hz. 

c. Koblingsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" og 
beslægtede signalsystemer med en eller flere af følgende egen
skaber, funktioner eller karakteristika og specielt konstruerede 
komponenter og tilbehør hertil: 

Note: Statistiske multipleksere med digitalt input og digitalt 
output til udførelse af kobling behandles som koblinger 
"kontrolleret ved hjælp af lagret program". 

1. Andet "data-(meddelelses-)kobling"-udstyr eller -systemer, 
der er konstrueret til "pakkeoverførsel", elektroniske 
samlinger og komponenter hertil end dem, der er specificeret 
i CML eller i forordning (EU) 2021/821. 

2. Ikke anvendt 

3. Trafikdirigering eller kobling af "datagram"-pakker 

Note: X.A.III.101.c.3 lægger ikke eksportkontrol på net, der 
kun bruger "network access controllers", eller på selve 
"network access controllers". 

4. Ikke anvendt 

5. Multi-niveau prioritet og preemptiv prioritet til kredsløbskob
ling 

Note: X.A.III.101.c.5 lægger ikke eksportkontrol på opkalds- 
preemption på et enkelt niveau. 

6. Konstrueret til automatisk hand-off af celleradioopkald til 
andre cellecentraler eller automatisk forbindelse til en 
central abonnentdatabase, der er fælles for mere end én 
central 

7. Indeholder digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved 
hjælp af lagret program" med en "digital overførselshastig
hed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port 

8. "Fælles kanalsignalering", der fungerer i enten ikke- 
associeret eller kvasiassocieret driftsmodus 
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9. "Dynamisk adaptiv trafikdirigering" 

10. Er pakkefordelingscentraler, kredsløbscentraler og routere 
med porte eller linjer, der overstiger en eller flere af 
følgende: 

a. En "datasignalhastighed" på 64 000 bit/s pr. kanal for en 
'kommunikationskanal-controller' eller 

Note: X.A.III.101.c.10.a lægger ikke eksportkontrol på 
multipleks-kompositforbindelser, der udelukkende 
består af kommunikationskanaler, der ikke indivi
duelt er underlagt eksportkontrol i henhold til 
X.A.III.101.b.1. 

b. En "digital overføringshastighed" på 33 Mbit/s for en 
"network access controller" og beslægtede fællesmedier 

Note: X.A.III.101.c.10 lægger ikke eksportkontrol på 
pakkefordelingscentraler eller routere med porte 
eller linjer, der ikke overstiger grænserne i 
X.A.III.101.c.10. 

11. "Optisk kobling" 

12. Anvender "Asynchronous Transfer Mode" ("ATM") -teknik
ker. 

d. Optiske fibre og lyslederkabler med en længde på mere end 
50 m, der er konstrueret til single-mode operation 

e. Centralnetstyring, der har samtlige følgende egenskaber: 

1. Modtager data fra knudepunkterne og 

2. Behandler disse data for at styre trafikken, uden at dette 
kræver operatørbeslutninger, og udøver dermed "dynamisk 
adaptiv trafikdirigering" 

Note 1: X.A.III.101.e omfatter ikke tilfælde, hvor dirigerings
beslutninger tages på grundlag af forud defineret infor
mation. 

Note 2: X.A.III.101.e udelukker ikke trafikstyring som en funk
tion af forudsigelige, statistiske trafikforhold. 

f. Phased array antenner, der opererer over 10,5 GHz, indeholdende 
aktive elementer og fordelte komponenter, og konstrueret til at 
tillade elektronisk styring af strålens form og retning, undtagen til 
landingssystemer med instrumenter, der overholder International 
Civil Aviation Organisation- (ICAO) standarder (mikrobølge- 
landingssystemer (MLS)). 

g. Andet mobilkommunikationsudstyr end det, der er specificeret i 
CML eller forordning (EU) 2021/821, elektroniske samlinger og 
komponenter hertil eller 

h. Andet radiorelækommunikationsudstyr konstrueret til brug ved 
frekvenser på 19,7 GHz eller derover samt komponenter hertil 
end, det der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 
2021/821. 
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Teknisk note: Med henblik på X.A.III.101. gælder følgende: 

1) "Asynchronous transfer mode" ("ATM"): en overførselsmodus, 
hvor informationen er organiseret i celler; den er asynkron i den 
forstand, at cellernes gentagelse afhænger af den krævede eller 
øjeblikkelige bithastighed. 

2) "Båndbredde af én talekanal": datakommunikationsudstyr, der er 
konstrueret til drift i én talekanal med en frekvens på 3 100 Hz, 
som defineret i CCITTs Recommendation G.151. 

3) "Kommunikationskanalcontroller": det fysiske interface, der 
styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. 
Det er en samling, der kan integreres i computer- eller tele
kommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikations
adgang. 

4) "Datagram": en selvstændig, uafhængig datamængde, der inde
holder tilstrækkelig information til at blive dirigeret fra kilden 
til bestemmelsesdataterminaludstyret, uden at der kræves 
forudgående korrespondance mellem denne kilde eller bestem
melsesdataterminaludstyret og det transporterende net. 

5) "Hurtigvalg": en facilitet, der vedrører virtuelle kald, og som 
tillader dataterminaludstyr at udvide muligheden for at sende 
data efter opkald og ekspedere "pakker" ud over de basale 
muligheder ved et virtuelt kald. 

6) "Gateway": den funktion, der udføres af en kombination af 
udstyr og "software", der udfører omdannelse af konventioner 
for visning, behandling eller transmission af information, der 
bruges i ét system, til de tilsvarende, men anderledes konven
tioner, der bruges i et andet system. 

7) "Integrated Services Digital Network" (ISDN): et totalt, digitalt 
enhedsnet, i hvilket data, der stammer fra enhver kommunika
tionstype (f. eks. tale, tekst, data, faste og levende billeder), 
overføres fra en port (terminal) i centralen over én tilgangslinje 
til og fra abonnenten. 

8) "Pakke": en gruppe binære cifre omfattende data og opkalds
kontrolsignaler, som kobles som et samlet hele. Data, opkalds
kontrolsignaler og eventuel fejlkontrolinformation ordnes i et 
specificeret format. 

9) "Fælles kanalsignalering": transmission af kontroloplysninger 
(signalering) via en anden kanal end den, der anvendes til 
meddelelserne. Signaleringskanalen kontrollerer normalt flere 
meddelelseskanaler. 

10) "Datasignalhastighed": hastigheden som defineret i ITUs anbe
faling 53-36, idet der tages hensyn til, at baud og bit pr. sekund 
ikke er ens for ikke-binær modulering. Bits til kodnings-, 
kontrol- og synkroniseringsfunktioner skal medtages. 

11) "Dynamisk adaptiv trafikdirigering": automatisk omdirigering af 
trafik baseret på detektering og analyse af de eksisterende 
netforhold. 
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12) "Media access unit": udstyr, der indeholder en eller flere 
kommunikationsgrænseflader ("network access controller", 
"kommunikationskanalcontroller", modem eller computerbus) 
til at forbinde terminaludstyr til et net. 

13) "spektral virkningsgrad": den "digitale overføringshastighed" 
[bit/s]/6 dB frekvensbåndbredde i Hz. 

14) "Kontrolleret ved hjælp af lagret program": en kontrol ved 
hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som 
en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte 
funktioner. Note: Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af 
lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern 
eller ekstern i forhold til udstyret. 

X.B.III.101 Andet telekommunikationstestudstyr end det, der er specificeret i 
CML eller forordning (EU) 2021/821. 

X.C.III.101 Preforms af glas eller af noget andet materiale, der er optimeret til 
fremstilling af optiske fibre, der er underlagt eksportkontrol i 
henhold til X.A.III.101. 

X.D.III.101 "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvik
ling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksport
kontrol i henhold til X.A.III.101 og X.B.III.101, og dynamisk 
adaptiv trafikdirigeringssoftware som beskrevet som følger: 

a. "Software", der ikke er i maskineksekverbar form, og som er 
specielt konstrueret til "dynamisk adaptiv trafikdirigering". 

b. Ikke anvendt 

X.E.III.101 "Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der 
er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101 eller 
X.B.III.101, eller "software", der er underlagt eksportkontrol i 
henhold til X.D.III.101 og andre "teknologier" som følger: 

a. Specifikke "teknologier" som følger: 

1. "Teknologi" til behandling og pålægning af belægninger på 
optisk fiber, der er specielt konstrueret for at gøre den egnet 
til brug under vandet 

2. "Teknologi" til "udvikling" af udstyr, der anvender teknikker 
med "Synkront Digitalt Hierarki" ("SDH") eller "Synkront 
Optisk Net" ("SONET"). 

Teknisk note: Med henblik på X.E.III.101. gælder følgende: 

1) "Synkront digitalt hierarki" (SDH): et digitalt hierarki, der giver 
mulighed for at styre, multiplekse og få adgang til forskellige 
former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissions
format på forskellige typer medier. Formatet er baseret på et 
Synkront Transport Modul (STM), der er defineret i CCITT 
Rec. G.703, G.707, G.708, G.709 og andre, endnu ikke offentlig
gjort. Første-niveau-hastighed for "SDH" er 155,52 Mbit/s. 

2) "Synkront optisk net" (SDH): et net, der giver mulighed for at 
styre, multiplekse og få adgang til forskellige former for digital 
trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på fiberoptik. 
Formatet er den nordamerikanske version af "SDH" og bruger 
også Synkront Transport Modul (STM). Det bruger imidlertid 
Synkront Transport Signal (STS) som det basale transportmodul 
med en første-niveau-hastighed på 51,81 Mbit/s. SONET-standar
derne er under indarbejdning i "SDH"-standarder. 
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Kategori III, del 2 – Informationssikkerhed 

Note: Kategori III, del 2, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt 
til fysiske personers personlige brug. 

X.A.III.201 Følgende udstyr: 

a. Ikke anvendt 

b. Ikke anvendt 

c. Varer klassificeret som massemarkedskryptering i overensstem
melse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 ( 1 ). 

X.D.III.201 "Software" til "informationssikkerhed" som følger: 

Note: Dette punkt lægger ikke eksportkontrol på "software", der er konstrueret 
eller modificeret til at beskytte mod ondsindede computerskader, f.eks. 
virus, hvor brugen af "kryptografi" er begrænset til autentifikation, 
digital signatur og/eller dekryptering af data eller filer. 

a. Ikke anvendt 

b. Ikke anvendt 

c. "Software" klassificeret som massemarkedskryptering i overensstem
melse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 ( 2 ). 

X.E.III.201 "Teknologi" til "informationssikkerhed", iflg. den generelle teknolo
ginote, som følger: 

a. Ikke anvendt 

b. Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forord
ning (EU) 2021/821, til "brug" af massemarkedsvarer, der er 
underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.201.c, eller "soft
ware" til massemarkedet, der er underlagt eksportkontrol i 
henhold til X.D.III.201.c. 

Kategori IV – Sensorer og lasere 

X.A.IV.001 Akustisk udstyr til søs eller på land, der er i stand til at detektere 
eller lokalisere objekter eller elementer under vandet eller til at 
positionere overfladefartøjer eller undervandsfartøjer, og andre 
specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i 
CML eller forordning (EU) 2021/821. 

X.A.IV.002 Optiske sensorer som følger: 

a. Billedforstærkerrør og specielt konstruerede komponenter hertil 
som følger: 

1. Billedforstærkerrør med samtlige følgende egenskaber: 

a. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, 
men ikke over 1 050 nm 

b. En mikrokanalplade til elektron-billedforstærkning med 
hulafstand (center-til-center) på under 25 mikrometer og 

c. Med en eller flere af følgende egenskaber: 

1. En S-20-, S-25- eller multialkali-fotokatode eller 
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2. En GaAs- eller GaInAs-fotokatode 

2. Specielt konstruerede mikrokanalplader med begge følgende 
egenskaber: 

a. 15 000 eller flere hule rør pr. plade og 

b. Hulafstand (center-til-center) på under 25 mikrometer. 

b. Billedudstyr til direkte betragtning med billeddannelse i det 
synlige eller infrarøde spektrum, indeholdende billedforstærkerrør 
med de egenskaber, der er angivet i X.A.IV.002.a.1. 

X.A.IV.003 Kameraer som følger: 

a. Kameraer, der opfylder kriterierne i note 3 til 6A003.b.4 ( 1 ) 

b. Ikke anvendt 

X.A.IV.004 Optik som følger: 

a. Optiske filtre: 

1. For bølgelængder, der er længere end 250 nm, bestående af 
multi-lags optiske belægninger og med en af følgende egen
skaber: 

a. Båndbredder lig med eller mindre end 1 nm Full Width 
Half Intensity (FWHI) og spidstransmission på 90 % eller 
mere eller 

b. Båndbredder lig med eller mindre end 0,1 nm FWHI og 
spidstransmission på 50 % eller mere 

Note: X.A.IV.004 lægger ikke eksportkontrol på optiske filtre 
med faste luftåbninger eller Lyot-type-filtre. 

2. For bølgelængder på mere end 250 nm og med alle følgende 
egenskaber: 

a. Afstemmelige over et spektralt område på mindst 500 nm 

b. Momentan optisk gennemgang på 1,25 nm eller mindre 

c. Bølgelængde, som kan genindstilles inden for 0,1 ms til en 
nøjagtighed på 1 nm eller bedre i det afstemmelige spek
tralområde og 

d. Enkelt spidstransmission på 91 % eller mere 

3. Optiske opacitetsomskiftere (filtre) med et synsfelt på 30° 
eller bredere og responstid lig med eller mindre end 1 ns 

b. "Fluoridfiber"-kabel eller optiske fibre hertil med en dæmpning 
på mindre end 4 dB/km i bølgelængdeområdet på mere end 
1 000 nm, men ikke over 3 000 nm. 

Teknisk note: Med henblik på X.A.IV.004.b forstås ved "fluo
ridfibre" fibre fremstillet af bulkfluoridforbindelser. 
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X.A.IV.005 "Lasere" som følger: 

a. Carbondioxid(CO 2 )-"lasere" med en eller flere af følgende egen
skaber: 

1. CW-udgangseffekt på mere end 10 kW; 

2. Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på mere end 10 μs 
og 

a. Middeludgangseffekt på mere end 10 kW eller 

b. Impuls-"spidseffekt" på mere end 100 kW eller 

3. Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på højst 10 μs og 

a. Impulsenergi på mere end 5 J pr. impuls og "spidseffekt" 
på mere end 2,5 kW eller 

b. Middeludgangseffekt på mere end 2,5 kW 

b. Halvlederlasere som følger: 

1. Individuelle enkelt transversal modus halvleder "lasere" med: 

a. Middeludgangseffekt på mere end 100 mW eller 

b. Bølgelængde på over 1 050 nm 

2. Individuelle multipel transversal modus halvleder"lasere" eller 
systemer af individuelle halvleder"lasere" med en bølge
længde på over 1 050 nm 

c. Rubin"lasere" med en udgangsenergi på mere end 20 J pr. impuls 

d. Ikke "afstemmelige" pulserende "lasere" med en udgangsbølge
længde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm og 
med en eller flere af følgende egenskaber: 

1. "Impulsvarighed" på mindst 1 ns, men ikke mere end 1 μs, og 
med en eller flere af følgende egenskaber: 

a. Et enkelt transversal modus output med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

1. En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 
12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 
10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, 
som er større end 1 kHz; eller 

2. En "middeludgangseffekt" på mere end 20 W eller 

b. Et multipel transversal modus output med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

1. En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 
18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W 

2. En "spidseffekt" på mere end 200 MW eller 

3. En "middeludgangseffekt" på mere end 50 W eller 

2. En "impulsvarighed" på mere end 1 μs og med en eller flere 
af følgende egenskaber: 

a. Et enkelt transversal modus output med en eller flere af 
følgende egenskaber: 
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1. En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 
12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 
10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, 
som er større end 1 kHz; eller 

2. En "middeludgangseffekt" på mere end 20 W eller 

b. Et multipel transversal modus output med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

1. En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 
18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 
30 W eller 

2. En "middeludgangseffekt" på mere end 500 W 

e. Ikke "afstemmelige" kontinuerte "(CW)-lasere" med en udgangs
bølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm 
og med en eller flere af følgende egenskaber: 

1. Et enkelt transversal modus output med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a. En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % 
og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan 
fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større 
end 1 kHz; eller 

b. En "middeludgangseffekt" på mere end 50 W eller 

2. Et multipel transversal modus output med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a. En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % 
og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W eller 

b. En "middeludgangseffekt" på mere end 500 W 

Note: X.A.IV.005.e.2.b lægger ikke eksportkontrol på 
multipel transversal modus industrielle "lasere" 
med en udgangseffekt på højst 2 kW, med en total 
masse større end 1 200 kg. I denne note omfatter 
total masse alle komponenter, der kræves for at 
drive "laseren", f.eks. "laser", strømforsyning, 
varmeveksler, men omfatter ikke ekstern optik til 
strålekonditionering og/eller -forsyning. 

f. Ikke "afstemmelige" "lasere" med en bølgelængde på mere end 
1 400 nm, men ikke mere end 1 555 nm og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

1. En udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og en 
impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W eller 

2. En middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W; 

g. Fri-elektron-"lasere". 

Teknisk note: Med henblik på X.A.IV.005 forstås ved "elektrisk-til- 
optisk virkningsgrad" som forholdet mellem "laser" udgangseffekt 
(eller "middeludgangseffekt") og den totale elektriske indgangs
effekt, der kræves for at drive "laseren", inklusive strømforsyning/ 
konditionering og termisk konditionering/varmeveksler. 

X.A.IV.006 "Magnetometre", "superledende" elektromagnetiske sensorer og 
specielt konstruerede komponenter hertil som følger: 
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a. Andre "magnetometre" end dem, der er specificeret i CML eller 
forordning (EU) 2021/821, med en "følsomhed", der er lavere 
(bedre) end 1,0 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz. 

Teknisk note: I forbindelse med X.A.IV.006.a er "følsomhed" 
(støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegræn
sede basisstøj, der er det laveste målelige signal. 

b. "Superledende" elektromagnetiske sensorer, komponenter frem
stillet af "superledende" materialer: 

1. Konstrueret til drift ved temperaturer under den "kritiske 
temperatur" for mindst én af deres "superledende" bestanddele 
(inklusive indretninger med Josephson-effekt eller "superle
dende" kvante-interferensmaskiner (SQUIDS)). 

2. Konstrueret til at føle elektromagnetiske feltvariationer ved 
frekvenser på 1 KHz eller mindre og 

3. Med en eller flere af følgende egenskaber: 

a. Omfattende tynd-film-SQUIDS med en mindste målestør
relse på mindre end 2 μm og med tilhørende indgangs- og 
udgangskoblingskredsløb. 

b. Konstrueret til drift med en slew-rate for det magnetiske 
felt på mere end 1 × 10 

6 magnetiske flux-kvanter pr. 
sekund 

c. Konstrueret til at fungere uden magnetisk skærmning i 
jordens ambiente magnetfelt eller 

d. Med temperaturkoefficient mindre end 0,1 magnetisk flux 
kvante/K. 

X.A.IV.007 Andre gravimetre og graviationsgradiometre til brug på landjorden 
end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, 
som følger: 

a. Med en statisk nøjagtighed på mindre (bedre) end 100 μGal eller 

b. Er af kvartselementtypen (Worden). 

X.A.IV.008 Andre radarsystemer, udstyr og vigtige komponenter end dem, der 
er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, og specielt 
konstruerede komponenter hertil som følger: 

a. Andet udstyr til luftbåret radar end det, der er specificeret i CML 
eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstruerede kompo
nenter hertil. 

b. "Rumkvalificeret" "laser" radar eller Light Detection og Ranging 
(LIDAR)-udstyr specielt konstrueret til landmåling eller til 
meteorologisk observation. 

c. Millimeterbølgebaseret synsforstærkende radarsystemer, der er 
specielt konstrueret til fly med roterende vinger med samtlige 
følgende egenskaber: 

1. Fungerer ved en frekvens under 94 GHz 

2. En middeludgangseffekt på under 20 mW 

3. Radarstrålebredde på 1 grad og 
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4. Driftsområde på mindst 1 500 m. 

X.A.IV.009 Udstyr til specifik behandling som følger: 

a. Seismisk detektionsudstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i 
henhold til X.A.IV.009.c. 

b. Andre strålingsbeskyttede TV-kameraer end dem, der er specifi
ceret i CML eller forordning (EU) 2021/821. 

c. Systemer til detektion af seismisk indtrængen, som detekterer, 
klassificerer og bestemmer retningsvinklen til kilden til det 
opfangede signal. 

X.B.IV.001 Udstyr, herunder værktøj, forme, opspændingsværktøj eller måle
værktøj, og andre specielt konstruerede komponenter og tilbehør 
hertil, specielt konstrueret eller modificeret til en eller flere af 
følgende: 

a. Til fremstilling eller inspektion af: 

1. Fri-elektron-"laser" magnet-wigglere 

2. Fri-elektron-"aser" foto-injektorer 

b. Til justering til de krævede tolerancer af fri-elektron-"laseres" 
længdemagnetfelt. 

X.C.IV.001 Optiske følefibre, der strukturelt er modificeret til at have en "beat- 
længde" på mindre end 500 mm (høj dobbeltbrydning) eller optisk 
sensor-materialer, der ikke er beskrevet i 6C002.b ( 1 ), og som har et 
zinkindhold på mindst 6 % pr. "molbrøk". 

Teknisk note: Med henblik på X.C.IV.001. gælder følgende: 

1) Ved "molbrøk" forstås forholdet mellem krystallens indhold af 
ZnTe, målt i mol, og summen af dens indhold af CdTe og ZnTe, 
målt i mol. 

2) "Beat-længde" er den længde, som 2 ortogonalt polariserede 
signaler, oprindeligt i fase, må gennemløbe for at opnå en fase
forskel på 2 Pi radianer. 

X.C.IV.002 Optiske materialer som følger: 

a. Materialer med lav optisk absorption som følger: 

1. Bulkfluoridforbindelser, der indeholder bestanddele med en 
renhed på 99,999 % eller bedre eller 

Note: X.C.IV.002.a.1 lægger eksportkontrol på fluorider af 
zirconium eller aluminium og varianter. 

2. Bulkfluoridglas fremstillet af forbindelser, der er underlagt 
eksportkontrol i henhold til 6C004.e.1 ( 2 ) 

b. "Optisk fiber-preforms" fremstillet af bulkfluoridforbindelser, der 
indeholder bestanddele med en renhed på 99,999 % eller bedre, 
"specielt konstrueret" til fremstilling af "fluoridfibre", der er 
underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.004.b. 
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Teknisk note: Med henblik på X.C.IV.002. gælder følgende: 

1) "Fluoridfibre": fibre, der er fremstillet af bulkfluoridforbindelser. 

2) "Optisk fiber-preforms": Blokke, barer eller stænger af glas, plast 
eller andre materialer, som er specielt behandlet til brug ved 
fremstilling af optiske fibre. Preformens egenskaber afgør de 
basale parametre af de deraf dannede, trukne optiske fibre. 

X.D.IV.001 Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forordning 
(EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" 
eller "brug" af varer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 
6A002, 6A003 ( 1 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 eller 
X.A.IV.008. 

X.D.IV.002 "Software", der er specielt konstrueret til "udvikling" eller "produk
tion" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 
X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005. 

X.D.IV.003 Anden "software" som følger: 

a. Flyvekontrol (ATC)-"software""programmer" indlagt på compu
tere til almen brug, der er installeret i ATC-centre, og som er i 
stand til automatisk at overføre primære radarmåldata (hvis de 
ikke er korreleret med sekundære overvågningsradardata (SSR)) 
fra værts-ATC-centret til et andet ATC-center. 

b. "Software", der er specielt konstrueret til systemer til detektion af 
seismisk indtrængen i X.A.IV.009.c. 

c. "Kildekode", der er specielt konstrueret til systemer til detektion 
af seismisk indtrængen i X.A.IV.009.c. 

X.E.IV.001 "Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der 
er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.001, X.A.IV.006, 
X.A.IV.007, X.A.IV.008 eller X.A.IV.009.c. 

X.E.IV.002 "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, materialer 
eller "software", der er underlagt eksportkontrol i henhold til 
X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, 
X.C.IV.002 eller X.D.IV.003. 

X.E.IV.003 Anden "teknologi" som følger: 

a. Optiske fremstillingsteknologier til serieproduktion af optiske 
komponenter i en hastighed på mere end 10 m 

2 overfladeareal 
pr. år på en enkelt spindel og med samtlige følgende egenskaber: 

1. Et areal på mere end 1 m 
2 og 

2. Et overfladetal på mere end λ/10 (eff.) ved specificerede 
bølgelængde 

b. "Teknologi" til optiske filtre med en båndbredde lig med eller 
mindre end 10 nm, et synsfelt (FOV) på mere end 40° og en 
opløsning på mere end 0,75 linjepar pr. milliradian 

c. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af kameraer, der er 
underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.003 

d. "Teknologi", der kræves til "udvikling" eller "produktion" af 
ikke-triaksiale fluxgate-"magnetometre" eller ikke-triaksiale flux
gate-"magnetometer"-systemer med en eller flere af følgende 
egenskaber: 
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1. "Følsomhed", der er mindre (bedre) end 0,05 nT (eff). pr. 
kvadratrod Hz ved frekvenser på mindre end 1 Hz eller 

2. "Følsomhed", der er mindre (bedre) end 1 x 10 
-3 nT (eff). pr. 

kvadratrod Hz ved frekvenser på 1 Hz eller mere. 

e. "Teknologi", der kræves til "udvikling" eller "produktion" af 
infrarød-konverteringsudstyr med samtlige følgende egenskaber: 

1. Respons i bølgelængdeområdet på mere end 700 nm, men 
ikke over 1 500 nm og 

2. En kombination af infrarød fotodetektor, lysdiode (OLED) og 
nanokrystal for at omdanne infrarødt lys til synligt lys. 

Teknisk note: I forbindelse med X.E.IV.003 er "følsomhed" (eller 
støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegrænsede 
basisstøj, der er det laveste målelige signal. 

Kategori V – Navigation og flyelektronik 

X.A.V.001 Andet luftbåret kommunikationsudstyr, alle "flys" inertinavigations
systemer og andet flyelektronikudstyr end det, der er specificeret i 
CML eller forordning (EU) 2021/821. 

Note 1: X.A.V.001 lægger ikke eksportkontrol på hovedtelefoner 
eller mikrofoner. 

Note 2: X.A.V.001 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er 
bestemt til fysiske personers personlige brug. 

X.B.V.001 Andet udstyr specielt konstrueret til test, inspektion eller "produk
tion" af navigations- og flyelektronikudstyr. 

X.D.V.001 Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forordning 
(EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller 
"brug" af navigation, luftbåren kommunikation og andet flyelektro
nik. 

X.E.V.001 Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forordning 
(EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller 
"brug" af navigation, luftbåren kommunikation og andet flyelektro
nikudstyr. 

Kategori VI – Skibsteknologi 

X.A.VI.001 Fartøjer, søfartssystemer eller -udstyr og specielt konstruerede 
komponenter hertil, komponenter og tilbehør som følger: 

a. Undervandsfjernsynssystemer som følger: 

1. Fjernsynssystemer (inklusive kamera, lys og udstyr til over
vågning og signaloverføring) med en begrænsende opløsning 
målt i luft på mere end 500 linjer og specielt konstrueret eller 
modificeret til fjernbetjening i forbindelse med et undervands
fartøj eller 

2. Undervandsfjernsynskameraer med en begrænsende opløsning 
målt i luft på mere end 700 linjer 
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Teknisk note: Begrænsende opløsning ved fjernsyn er et mål 
for vandret opløsning, der normalt udtrykkes som det maksi
male antal linjer i billedets højde, der kan skelnes på et prøve
billede, ved brug af IEEE Standard 208/1960 eller tilsvarende. 

b. Stillbilledkameraer, der er specielt konstrueret eller modificeret til 
undervandsbrug med filmformat 35 mm eller større, og med 
autofokus eller fjernstyret fokus specielt konstrueret til under
vandsbrug 

c. Stroboskopiske lyssystemer specielt konstrueret eller modificeret 
til undervandsbrug, i stand til en lyseffekt på mere end 300 J pr. 
flash 

d. Andet undervandskameraudstyr end det, der er specificeret i 
CML eller forordning (EU) 2021/821 

e. Ikke anvendt 

f. Andre fartøjer (overfladeskiber eller undervandsfartøjer), 
herunder oppustelige både og specielt konstruerede komponenter 
hertil end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 
2021/821 

Note: X.A.VI.001.f lægger ikke eksportkontrol på fartøjer på 
midlertidigt ophold, som anvendes til privat transport 
eller til transport af passagerer eller produkter fra eller 
gennem Unionens toldområde. 

g. Andre skibsmotorer (både indenbords og udenbords) og under
vandsmotorer og specielt konstruerede komponenter hertil end 
dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821 

h. Andre SCUBA-lungeautomater for svømmedykker og tilbehør 
hertil end dem, der er specificeret i CML eller i forordning 
(EU) 2021/821 

i. Redningsveste, luftpatroner, dykkerkompasser og dykkercompu
tere 

Note: X.A.VI.001.i lægger ikke eksportkontrol på produkter, der 
er bestemt til fysiske personers personlige brug. 

j. Undervandslys og fremdriftsudstyr 

Note: X.A.VI.001.j lægger ikke eksportkontrol på produkter, der 
er bestemt til fysiske personers personlige brug. 

k. Luftkompressorer og filtreringssystemer, der er specielt 
konstrueret til påfyldning af luftflasker 

X.D.VI.001 "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvik
ling", "produktion" eller "brug" af det udstyr, der er underlagt 
eksportkontrol i henhold til X.A.VI.001. 

X.D.VI.002 "Software" specielt konstrueret til drift af ubemandede undervands
fartøjer, der anvendes i olie- og gasindustrien. 

X.E.VI.001 "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" eller "brug" af udstyr, 
der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VI.001. 
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Kategori VII – Rumfart og fremdrift 

▼M47 
X.A.VII.001 Andre dieselmotorer og traktorer og specielt konstruerede kompo

nenter end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 
2021/821: 

▼M46 
a. Andre dieselmotorer end dem, der er specificeret i CML eller i 

forordning (EU) 2021/821, til lastbiler, traktorer og biler med en 
total udgangseffekt på mindst 298 kW. 

b. Terrængående hjultraktorer med en lasteevne på mindst 9 t og 
andre større komponenter og tilbehør end dem, der er specifi
ceret i CML eller forordning (EU) 2021/821. 

c. Traktorer med sættevogne til kørsel på landevej med enkelt- 
eller tandembagaksler med en nominel værdi på 9 t pr. aksel 
eller derover og specielt konstruerede større komponenter. 

Note: X.A.VII.001 og X.A.VII.001.c lægger ikke eksportkontrol på 
køretøjer på midlertidigt ophold, som anvendes til privat 
transport eller til transport af passagerer eller produkter fra 
eller gennem Unionens toldområde. 

X.A.VII.002 Andre gasturbinemotorer og komponenter end dem, der er specifi
ceret i CML eller forordning (EU) 2021/821. 

a. Ikke anvendt. 

b. Ikke anvendt. 

▼M47 
c. Gasturbinemotorer og komponenter, der er specielt konstrueret 

hertil. 

▼M46 

Note: X.A.VII.002.c lægger ikke eksportkontrol på gasturbine
motorer til fly, der er bestemt til anvendelse i civile "fly", 
og som har været i brug i civile "fly" i god tro i mere end 
otte år. Hvis de har været i brug i civile "fly" i god tro i 
mere end otte år, se BILAG XI. 

d. Ikke anvendt. 

e. Andet tryksat åndedrætsudstyr til fly og specielt konstruerede 
komponenter hertil end det, der er specificeret i CML eller 
forordning (EU) 2021/821. 

X.B.VII.001 Andet udstyr til vibrationstest og specielt konstruerede kompo
nenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 
2021/821. 

Note: X.B.VII.001. lægger kun eksportkontrol på udstyr til "udvik
ling" eller "produktion". Den lægger ikke eksportkontrol på 
tilstandsovervågningssystemer. 

X.B.VII.002 Specielt konstrueret "udstyr", værktøjer eller tilbehør til fremstilling 
eller måling af gasturbineblade, skovle eller støbninger til blad
spidskapper som følger: 

a. Automatisk udstyr, der anvender ikke-mekaniske metoder til 
måling af blades vægtykkelse 
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b. Værktøj, tilbehør eller måleudstyr til "laser"-, vandstråle- eller 
ECM/EDM-hulboringsprocesser, der er underlagt eksportkontrol 
i henhold til 9E003.c ( 1 ) 

c. Udstyr til udvaskning af keramiske kerner 

d. Udstyr eller værktøj til fremstilling af keramiske kerner 

e. Udstyr til klargøring af voksmodeller til keramiske kapper 

f. Udstyr til brænding af keramiske kapper 

X.D.VII.001 Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forord
ning (EU) 2021/821, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, 
der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.001 eller 
X.B.VII.001. 

X.D.VII.002 "Software" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er 
underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.002 eller 
X.B.VII.002. 

X.E.VII.001 Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forord
ning (EU) 2021/821, til "udvikling" eller "produktion" eller "brug" 
af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.001 
eller X.B.VII.001. 

X.E.VII.002 "Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der 
er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.002 eller 
X.B.VII.002. 

X.E.VII.003 Anden "teknologi", der ikke er beskrevet i 9E003 ( 2 ), som følger: 

a. Systemer til kontrol med frigangen ved rotorbladtipper, der 
anvender aktiv kompenserings "teknologi", der er begrænset til 
en database over design og udvikling eller 

b. Gasleje til turbinemotorsamlinger. 

▼M46 

( 1 ) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821. 
( 2 ) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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BILAG Vb 

LISTE OVER PARTNERLANDE, JF. ARTIKEL 1e, STK. 4, ARTIKEL 1f, 
STK. 4, OG ARTIKEL 1fc, STK. 4 

[…] 

▼M46
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BILAG Vc 

A. Formularmodeller for meddelelser, ansøgninger og tilladelser vedrørende 
levering, overførsel eller eksport 

(jf. denne forordnings artikel 1fb) 

Denne eksporttilladelse er gyldig i alle Den Europæiske Unions medlemsstater 
indtil dens udløbsdato. 

▼M46



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 182 

▼M46



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 183 

▼M46



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 184 

▼M46



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 185 

▼M46



 

02006R0765 — DA — 28.02.2023 — 038.001 — 186 

B. Formularmodel med henblik på meddelelse af, ansøgning om og tilladelse til mæglervirksomhed/teknisk bistand 

(jf. denne forordnings artikel 1fb) 

▼M46
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BILAG VI 

LISTE OVER VARER, DER ANVENDES TIL PRODUKTION ELLER 
FREMSTILLING AF TOBAKSVARER, JF. ARTIKEL 1g 

Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Filtre ex 4823 90 

Cigaretpapir 4813 

Aromaer til tobak ex 3302 90 

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak 8478 

Andre knive og skær til maskiner og mekaniske apparater ex 8208 90 00 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=DA
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BILAG VII 

LISTE OVER MINERALSKE PRODUKTER, JF. ARTIKEL 1h 

Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af 
højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så 
vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter 
vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske 
bestanddele 

2707 

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, 
undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, inde
holdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent 
eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bitu
minøse mineraler; affaldsolier, hovedsagelig indeholdende 
jordolie eller bituminøse mineraler 

2710 

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider 2711 

Vaselin, paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, 
tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter 
fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet 

2712 

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter 
fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mine
raler, ikke andetsteds tariferet 

2713 

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig 
bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineralt
jærebeg 

2715 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=DA
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BILAG VIII 

LISTE OVER PRODUKTER AF KALIUMCHLORID ("POTASKE"), JF. 
ARTIKEL 1i 

Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Kaliumchlorid 3104 20 

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de 
tre gødningselementer kvælstof, phosphor og kalium 

3105 20 10 

3105 20 90 

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de 
to gødningselementer phosphor og kalium 

3105 60 00 

Andre gødningsstoffer, som indeholder kaliumchlorid ex 3105 90 20 

ex 3105 90 80 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=DA
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BILAG IX 

LISTE OVER STØRRE KREDITINSTITUTTER SOM OMHANDLET I 
ARTIKEL 1j OG 1k 

Belarusbank 

Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction) 

Belagroprombank 

Bank Dabrabyt 

Development Bank of the Republic of Belarus 

▼M44
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BILAG X 

LISTE OVER TRÆPRODUKTER, JF. ARTIKEL 1o 

Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Træ og varer deraf; trækul 44 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=DA
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BILAG XI 

LISTE OVER CEMENTPRODUKTER, JF. ARTIKEL 1p 

Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Cement, også farvet eller i form af klinker 2523 

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede 6810 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=DA
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BILAG XII 

LISTE OVER JERN- OG STÅLPRODUKTER, JF. ARTIKEL 1q 

Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Jern og stål 72 

Varer af jern eller stål 73 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=DA
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BILAG XIII 

LISTE OVER GUMMIPRODUKTER, JF. ARTIKEL 1r 

Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Nye dæk, af gummi 4011 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=DA
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BILAG XIV 

LISTE OVER MASKINER, JF. ARTIKEL 1s 

Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Atomreaktorer; ikkebestrålede brændselselementer til atom
reaktorer; isotopseparatorer: 

8401 

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan 
producere lavtryksdamp); kedler med overhedning: 

8402 

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 
8403 (f.eks. economisere, overhedere, sodblæsere eller 
rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner 

8404 

Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; 
acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som 
arbejder med vand, også med renseapparater 

8405 

Dampturbiner: 8406 

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og 
tilbagegående eller roterende stempel 

8407 

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med 
stempel (diesel- eller semidieselmotorer) 

8408 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til 
forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 
8408 

8409 

Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer dertil 8410 

Andre kraftmaskiner og motorer 8412 

Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer 8413 

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven 
ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og 
fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt 
regulering af fugtighedsgraden 

8415 

Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast 
brændsel eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, 
mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater 
dertil 

8416 

_____________ 
( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 

from=DA 

▼M46
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Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner 
henhørende under pos. 8415 

Ex 8418 

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til 
metal eller glas, samt valser dertil 

8420 

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og appa
rater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser 

8421 

Maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og 
andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, 
lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, 
sække og andre beholdere; maskiner og apparater til 
kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre 
emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder 
maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og 
apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer 

Ex 8422 

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, 
følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af 
enhver art 

8423 

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, 
forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ilds
lukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og 
lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og 
lignende maskiner 

8424 

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande 
(»skips«); spil og ankerspil; donkrafte 

8425 

Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile 
portalkraner, portalløftetrucker og krantrucker 

8426 

Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning eller 
flytning 

8427 

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning 
eller flytning (f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og 
tovbaner) 

8428 

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), 
scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og 
vejtromler, selvkørende 

8429 

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, 
stenbrydning og lign. (f.eks. maskiner til planering, 
udgravning, stampning, komprimering eller boring); pilote
ringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af 
pæle; sneplove og sneblæsere 

8430 

▼M46
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Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til 
maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425-8430 

8431 

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse af 
cellulosefibre eller til fremstilling og efterbehandling af 
papir og pap 

8439 

Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder 
symaskiner til hæftning af bøger 

8440 

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papir
masse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner 
af enhver art 

8441 

Maskiner, apparater og redskaber (undtagen værktøjs
maskiner henhørende under pos. 8456-8465) til fremstilling 
og bearbejdning af trykplader, trykcylindre og lign.; tryk
plader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske 
sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.) 

8442 

Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. 
henhørende under pos. 8442; andre printere, kopierings
maskiner og telefaxapparater, også kombineret; dele og 
tilbehør 

8443 

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksture
ring og skæring af kemofibre 

8444 00 

Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvin
demaskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstil
garn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og 
maskiner til bearbejdning af tekstilgarn med henblik på 
anvendelse i de under pos. 8446 og 8447 nævnte maskiner 

8445 

Strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til 
fremstilling af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, 
broderier, possement og net samt maskiner til tufting 

8447 

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse 
med de under pos. 8444-8447 hørende maskiner (f.eks. 
skaftmaskiner, jacquardmaskiner, kæde- og skudvogtere 
samt skytteskiftningsmaskiner); dele og tilbehør, som 
udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner 
henhørende under denne position eller under pos. 8444- 
8447 (f.eks. spindler og spindelvinger, kartebeslag, kamme, 
spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller), skaftrammer 
samt nåle til strikkemaskiner) 

8448 

Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af 
filt og fiberdug i metermål eller i anden form, herunder 
maskiner og apparater til fremstilling af filthatte; blokke til 
fremstilling af hatte 

8449 00 00 

▼M46
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Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, 
garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til 
fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af 
huder, skind eller læder 

8453 

Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den 
art der anvendes i den metallurgiske industri og i metal
støberier 

8454 

Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil 8455 

Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejd
ningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner) 

8457 

Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal 8458 

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig 
anvendes til værktøjsmaskiner henhørende under pos. 
8456–8465, herunder materiale– og værktøjsholdere, selv
åbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet speci
altilbehør; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art 

8466 

Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget 
elektrisk eller ikke-elektrisk motor 

8467 

Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også 
anvendelige til skæring, undtagen maskiner og apparater 
henhørende under pos. 8515; gasdrevne flammehærdere 

8468 

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; 
magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data 
til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning 
af sådanne data, ikke andetsteds tariferet 

8471 

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, 
knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, 
malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og 
pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og 
formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, 
uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i 
pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbe
forme af sand 

8474 

Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og 
blitzlamper, indkapslet i glas; maskiner og apparater til 
fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm 
tilstand 

8475 

▼M46
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Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast 
eller til fremstilling af varer af disse materialer, ikke 
andetsteds tariferet i dette kapitel 

8477 

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selv
stændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel 

8479 

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; 
støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra 
kokiller), metalkarbid, glas, mineralske materialer, gummi 
og plast 

8480 

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, 
tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykregulerings
ventiler og termostatregulerede ventiler 

8481 

Kugle- og rullelejer 8482 

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) 
og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger 
og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre 
regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; 
svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger 
og andre koblinger, herunder universalkoblinger 

8483 

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet 
materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assorti
menter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i 
poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske 
pakninger 

8484 

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af 
generatorsæt 

8501 

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere 8502 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til 
elektriske motorer og generatorer, elektriske generatorsæt 
eller roterende elektriske omformere, i.a.n. 

8503 

Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. 
ensrettere) og induktionsspoler samt dele dertil 

8504 

Elektromagneter (undtagen til medicinsk brug); permanente 
magneter og emner til fremstilling af permanente magneter 
ved magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagne
tiske borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende 
emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser; 
elektromagnetiske bæremagneter; dele dertil 

8505 
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Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også 
kvadratiske eller rektangulære) samt dele dertil (undtagen 
brugte og af blødgummi eller tekstilmaterialer) 

8507 

Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes 
til motorer med gnist- eller kompressionstænding (f.eks. 
tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, 
tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrøms
generatorer samt returstrømsrelæer, af den art der anvendes i 
forbindelse med forbrændingsmotorer, samt dele dertil 

8511 

Elektriske industri- og laboratorieovne (herunder induk
tionsovne og dielektriske ovne (undtagen tørreovne); andre 
apparater til varmebehandling af materialer ved induktion 
eller ad dielektrisk vej til brug i industrien eller i laborato
rier samt dele dertil 

8514 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til 
apparater henhørende under pos. 8525-8528 

8529 

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lignende, 
sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 
nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af 
elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instru
menter og apparater henhørende under kapitel 90, og 
numeriske kontrolapparater (undtagen koblingsapparater til 
trådtelefoni og trådtelegrafi) 

8537 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til 
apparater henhørende under pos. 8535, 8536 eller 8537, 
i.a.n. 

8538 

Lamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper, 
ultraviolette lamper og infrarøde lamper samt buelamper, 
elektriske; dele dertil 

8539 

Ledninger og kabler, herunder koaksialkabler, til elektro
teknisk brug, isolerede, herunder lakerede eller anodiserede, 
og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med 
forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af indivi
duelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere 
eller forsynet med forbindelsesdele 

8544 

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer 
af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af 
den art der anvendes til elektrisk brug 

8545 
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Varens navn 
Kode i den kombi
nerede nomenklatur 

(KN) ( 1 ) 

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, 
for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af 
metal (f.eks. sokler med gevind), består helt af isolerende 
materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; 
elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af 
uædle metaller og med indvendig isolering 

8547 

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og 
elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primær
batterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til 
maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i kapitel 85 

8548 

Fortrolige produkter i kapitel 85; varer i kapitel 85, der 
transporteres pr. post eller som postpakke (ekstra)/Koden 
genoprettet til statistiske formål 

▼M46
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BILAG XV 

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER, 
JF. ARTIKEL 1zb 

Den juridiske persons, enhedens eller organets navn Anvendelsesdato 

Belagroprombank 20. marts 2022 

Bank Dabrabyt 20. marts 2022 

Republikken Belarus' udviklingsbank 20. marts 2022 

Belinvestbank (den belarusiske bank for 
genopbygning og udvikling) 

14. juni 2022 

▼M51
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