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I 

(Acte legislative) 

DECIZII 

DECIZIA (UE) 2017/1324 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 4 iulie 2017 

privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona 
mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 185 și articolul 188 al doilea 
paragraf, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1), 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2), 

întrucât: 

(1)  În Comunicarea sa din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, Comisia a subliniat necesitatea dezvoltării unor condiții favorabile 
investițiilor în domeniul cunoașterii și inovării pentru a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în cadrul Uniunii. Atât Parlamentul European, cât și Consiliul au aprobat această strategie. 

(2)  Prin rezoluțiile sale din 28 iulie 2010 și 18 decembrie 2013, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite 
a recunoscut dreptul la apă potabilă sigură și curată și la salubritate ca drept al omului esențial pentru a se 
bucura pe deplin de viață. De asemenea, aceasta a chemat la crearea progresivă a condițiilor de exercitare 
a dreptului omului la apă potabilă sigură, subliniind rolul important al cooperării internaționale în acest context. 

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a instituit Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare (2014-2020) (denumit în continuare „Orizont 2020”). Orizont 2020 are ca obiectiv 
creșterea impactului asupra cercetării și inovării prin contribuirea la consolidarea parteneriatelor public-public, 
inclusiv prin participarea Uniunii la programe desfășurate de mai multe state membre, în vederea dezvoltării 
durabile. 

(4)  Parteneriatele public-public ar trebui să urmărească dezvoltarea unor sinergii mai strânse, creșterea coordonării și 
evitarea suprapunerilor inutile cu programele de cercetare și inovare ale Uniunii, internaționale, naționale și 
regionale și ar trebui să respecte pe deplin principiile generale ale Orizont 2020, cu scopul de a consolida 
cercetarea și inovarea pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, mai ales principiile referitoare la transparență și 
la accesibilitate. 

(5)  În conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, activitățile de cercetare și 
inovare desfășurate în temeiul Parteneriatului în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) 
trebuie să se axeze exclusiv pe aplicațiile civile. 
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(1) JO C 125, 21.4.2017, p. 80. 
(2) Poziția Parlamentului European din 13 iunie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 iunie 2017. 
(3) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru 

pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104). 



(6)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 a identificat „securitatea alimentară, agricultura și silvicultura durabile, 
cercetarea marină, maritimă și privind apele interioare, precum și bioeconomia” și „combaterea schimbărilor 
climatice, mediul, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime” ca fiind două dintre provocările societale 
prioritare care trebuie abordate prin sprijinirea investițiilor în cercetare și inovare. În plus, Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 recunoaște că activitățile de cercetare și inovare care vizează abordarea acestor provocări trebuie 
întreprinse la nivelul Uniunii și dincolo de granițele sale, având în vedere caracterul transnațional și global al 
climei și mediului, amploarea și complexitatea acestora și dimensiunea internațională a lanțurilor de aprovizionare 
agricole și alimentare. 

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 recunoaște faptul că este necesară cooperarea internațională cu țările terțe 
pentru a face față în mod eficace provocărilor comune. Cooperarea internațională în domeniul cercetării și 
inovării este un aspect-cheie al angajamentelor globale ale Uniunii și trebuie să joace un rol important în partene
riatul Uniunii cu țările vizate de politica europeană de vecinătate. În această privință, regiunea mediteraneeană 
este de importanță strategică pentru Uniune din punct de vedere politic, economic, cultural, științific și ecologic. 

(8)  Pentru a se asigura coerența cu Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1), 
acțiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii ar trebui să respecte drepturile fundamentale și să 
se conformeze principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Aceste 
acțiuni ar trebui să fie în conformitate cu orice obligație juridică derivată din legislația internațională și din 
dreptul Uniunii, printre altele, cu orice decizii relevante ale Comisiei, precum informarea Comisiei din 28 iunie 
2013 (2), precum și cu principiile etice, inclusiv evitarea oricărei încălcări a integrității cercetării. 

(9)  În comunicarea sa din 7 iunie 2016 privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe 
Agenda europeană privind migrația, Comisia a subliniat necesitatea ca toate politicile, inclusiv la cele privind 
cercetarea și inovarea, să abordeze cauzele profunde ale migrației printr-un nou model de cooperare care implică 
investitori privați, precum și necesitatea de a mobiliza resursele bugetare limitate și de a fi concentrate eforturile 
asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și asupra infrastructurii sustenabile. 

(10)  PRIMA vizează punerea în aplicare a unui program comun pentru stimularea capacităților de cercetare și inovare, 
precum și pentru dezvoltarea de cunoștințe și găsirea de soluții inovatoare comune în vederea îmbunătățirii 
eficienței, siguranței, securității și sustenabilității sistemelor agroalimentare și ale alimentării integrate cu apă și 
gospodăririi integrate a apelor în zona mediteraneeană. PRIMA ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă recent convenite și la viitoarea strategie de dezvoltare durabilă, precum și la obiectivele 
Acordului de la Paris. 

(11)  Alimentarea integrată cu apă și gospodărirea integrată a apelor, inclusiv refolosirea și tratarea apelor, implică 
luarea în considerare a tuturor diferitelor utilizări ale resurselor de apă. 

(12)  Un sistem agroalimentar durabil ar trebui să aibă drept obiectiv să răspundă cerințelor cetățenilor și ale mediului 
cu privire la alimente sigure, sănătoase și la prețuri accesibile, precum și să asigure o mai mare sustenabilitate 
a prelucrării, distribuirii și consumului de alimente și furaje cu scopul reducerii la minimum a pierderilor 
alimentare și a risipei agroalimentare. 

(13)  În ceea ce privește resursele de apă și sistemele agroalimentare, o guvernanță deschisă, democratică și participativă 
este esențială pentru a se asigura că se pun în practică soluțiile cele mai rentabile în beneficiul întregii societăți. 

(14)  În vederea participării la PRIMA a țărilor terțe care nu sunt asociate la Orizont 2020, și anume Algeria, Egipt, 
Iordania, Liban și Maroc, este necesară încheierea de acorduri internaționale de cooperare științifică și tehnologică 
între Uniune și aceste țări terțe pentru a extinde asupra lor regimul juridic instituit prin prezenta decizie. 

(15)  În conformitate cu obiectivele programului Orizont 2020, orice alt stat membru și orice altă țară terță asociate la 
Orizont 2020 ar trebui să aibă dreptul de a participa la PRIMA în cazul în care se angajează să contribuie la 
finanțarea PRIMA și să adopte măsurile legislative, de reglementare, administrative și de altă natură necesare 
pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. 
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(1) Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de 
participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regula
mentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81). 

(2) JO C 205, 19.7.2013, p. 9. 



(16)  Pentru a asigura punerea în aplicare în comun a PRIMA, ar trebui instituită o structură de implementare (PRIMA- 
IS). PRIMA-IS ar trebui să fie beneficiarul contribuției financiare a Uniunii și ar trebui să asigure punerea în 
aplicare eficientă și transparentă a PRIMA. 

(17)  În vederea realizării obiectivelor PRIMA, oricare altă țară terță care nu este asociată la Orizont 2020, în special 
țările sud-mediteraneene, ar trebui să poată participa dacă se angajează să contribuie la finanțarea PRIMA și dacă 
PRIMA-IS aprobă participarea acesteia. De asemenea, participarea sa ar trebui prevăzută în acordul internațional 
de cooperare științifică și tehnologică relevant încheiat între această țară terță și Uniune. 

(18)  Contribuția financiară a Uniunii ar trebui acordată sub rezerva angajamentelor oficiale din partea statelor 
participante de a contribui la finanțarea PRIMA și a îndeplinirii și punerii în aplicare a angajamentelor respective 
în conformitate cu prezenta decizii. Este necesar să se asigure statelor participante flexibilitatea de a contribui 
financiar în mod opțional la PRIMA-IS, în vederea finanțării acțiunilor indirecte, atingându-se astfel un grad înalt 
de integrare financiară. În plus, statele participante ar trebui să contribuie financiar sau în natură la activitățile 
puse în aplicare fără contribuția financiară din partea Uniunii, precum și la bugetul administrativ al PRIMA-IS 
care nu este acoperit prin contribuția financiară a Uniunii. Perioada în cursul căreia statele participante trebuie să 
depună contribuția ar trebui să fie clar definită. 

(19)  Ar trebui instituit un plafon pentru contribuția financiară a Uniunii la PRIMA cu fonduri din cadrul programului 
Orizont 2020. În limita plafonului respectiv, contribuția financiară a Uniunii ar trebui să fie egală cu contribuția 
statelor participante la PRIMA pentru a obține un efect de pârghie puternic și pentru a asigura o integrare mai 
mare a programelor statelor participante. Ar trebui să fie posibilă utilizarea unei părți limitate din contribuția 
financiară a Uniunii pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale PRIMA-IS. Ar trebui să se asigure 
gestionarea eficientă a PRIMA, iar costurile administrative ar trebui să fie menținute la un nivel minim. 

(20)  Pentru a evita prelungirea punerii în aplicare a PRIMA, ar trebui stabilit un termen pentru lansarea activității 
finale care face obiectul finanțării, inclusiv a cererilor finale de propuneri. 

(21)  Activitățile PRIMA ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele și prioritățile în materie de cercetare și inovare 
prevăzute în Orizont 2020 și cu principiile și condițiile generale prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013. PRIMA ar trebui să țină cont de definițiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică referitoare la nivelul de maturitate tehnologică în cadrul clasificării activităților de cercetare 
tehnologică, de dezvoltare de produse și demonstrative. 

(22)  PRIMA ar trebui să sprijine toate tipurile de activități de cercetare și inovare, inclusiv proiectele de cercetare, 
dezvoltare și inovare, activitățile demonstrative inovatoare și instalațiile-pilot, consolidarea capacităților, formarea, 
acțiunile de sensibilizare și diseminare, precum și mobilitatea cercetătorilor, abordând o gamă largă de niveluri de 
maturitate tehnologică și asigurând un echilibru adecvat între proiecte mari și mici. 

(23)  Pentru a avea un impact mai mare, ar trebui să se încerce să se obțină coerența între PRIMA și alte proiecte de 
cercetare și inovare din cadrul programului Orizont 2020, precum Institutul European de Inovare și Tehnologie și 
comunitatea în materie de cunoaștere și inovare a produselor alimentare (Food KIC) sau alte instrumente ale 
Uniunii, precum Instrumentul european de vecinătate și parteneriat, și ar trebui să se evite posibilele suprapuneri. 

(24)  PRIMA ar trebui pus în aplicare pe baza unor planuri anuale de lucru care stabilesc activitățile care urmează să 
fie întreprinse într-un anumit an. PRIMA-IS ar trebui să monitorizeze cu regularitate rezultatele cererilor de 
propuneri și acțiunile pe care le finanțează, precum și măsura în care aspectele de natură științifică, efectele 
estimate și supraînscrierea, din perspectiva propunerilor ce depășesc pragul și care nu au putut fi finanțate, au 
fost abordate în mod corespunzător. În cazuri justificate, PRIMA-IS ar trebui să ia măsuri corective modificând 
planul anual de lucru sau planurile anuale de lucru ulterioare. 

(25)  În vederea realizării obiectivelor PRIMA, ar trebui ca sprijinul financiar să fie oferit de PRIMA-IS în principal sub 
formă de granturi pentru participanții la acțiunile finanțate de PRIMA-IS. Aceste acțiuni ar trebui să fie selectate 
în urma unor cereri de propuneri deschise și competitive, sub responsabilitatea PRIMA-IS. 

(26)  Ar trebui să se monitorizeze și să se elimine obstacolele care împiedică participarea la activitățile PRIMA a nou- 
veniților. 
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(27)  În îndeplinirea obiectivelor PRIMA și în conformitate cu normele și principiile aplicabile, cum ar fi principiul 
excelenței științifice, PRIMA-IS ar trebui să urmărească prin programul său anual de lucru acordarea unei cote 
adecvate din finanțarea sa, aproximativ 25 % din contribuția financiară a Uniunii, care reflectă angajamentele 
țărilor partenere mediteraneene față de PRIMA, entităților juridice care își au sediul în țările terțe vizate 
considerate state participante. 

(28) Cererile de propuneri gestionate de PRIMA-IS ar trebui publicate, de asemenea, pe portalul unic dedicat partici
panților, precum și prin intermediul altor mijloace electronice de diseminare prevăzute pentru Orizont 2020 și 
gestionate de Comisie. 

(29)  PRIMA-IS ar trebui să publice informații cu privire la punerea în aplicare a acțiunilor finanțate. 

(30)  Contribuția financiară a Uniunii ar trebui să fie gestionată în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare 
și cu normele relevante privind gestiunea indirectă prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului (1) și în Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (2). 

(31)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Comisia ar trebui să aibă dreptul de a înceta, reduce sau 
suspenda contribuția financiară a Uniunii în cazul în care PRIMA este pus în aplicare în mod necorespunzător, 
parțial sau cu întârziere, sau în cazul în care statele participante nu contribuie ori contribuie parțial sau cu 
întârziere la finanțarea PRIMA. 

(32)  În concordanță cu obiectivul general al programului Orizont 2020 de a obține o mai mare simplificare, ar trebui 
să se evite prevederea de seturi de norme diferite de cele ale programului Orizont 2020. Prin urmare, participarea 
la acțiuni indirecte finanțate de PRIMA-IS se face în baza Regulamentului (UE) nr. 1290/2013. Cu toate acestea, 
având în vedere obiectivele unice și necesitățile operaționale specifice ale PRIMA, este necesar să se prevadă un 
număr limitat de derogări în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din regulamentul respectiv. 

(33)  Sunt necesare derogări de la articolul 9 alineatul (1) litera (b) și de la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul  
(UE) nr. 1290/2013 pentru a se ține cont de particularitățile aferente zonei geografice acoperite de PRIMA, prin 
ajustarea suplimentară a condițiilor minime de eligibilitate pentru participarea la acțiuni indirecte. În vederea 
adaptării la particularitățile PRIMA, prin derogare de la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1290/2013, numărul minim de participanți ar trebui să fie de trei entități juridice stabilite în trei state 
participante diferite, promovându-se astfel o cooperare euro-mediteraneeană echilibrată. O derogare de la 
articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 este necesară pentru a garanta că respectivele 
condiții minime de eligibilitate pentru participarea la acțiuni indirecte nu sunt discriminatorii pentru entitățile cu 
sediul în țări terțe care participă la PRIMA ca state participante. 

(34)  Derogările de la articolul 10 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 sunt necesare pentru a se 
garanta că, drept regulă generală, numai entitățile juridice stabilite într-un stat participant sau înființate în temeiul 
dreptului Uniunii sau organizațiile internaționale de interes european sunt eligibile pentru finanțare. Cu toate 
acestea, PRIMA-IS ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să finanțeze beneficiari cu sediul într-o țară care nu 
este un stat participant, cu condiția ca o astfel de participare să fie considerată esențială de către PRIMA-IS sau ca 
finanțarea să fie acordată în temeiul unui acord internațional sau al unei înțelegeri internaționale. Participarea 
entităților respective ar trebui să fie monitorizată de către PRIMA-IS. 

(35)  În scopul simplificării, sarcina administrativă ar trebui să fie strict proporțională cu efectele prevăzute pentru 
toate părțile. Ar trebui să se evite auditurile duble, precum și documentarea și raportarea excesive. Atunci când se 
efectuează audituri, ar trebui să se țină seama de particularitățile programelor naționale, după caz. 

(36)  Auditurile beneficiarilor fondurilor Uniunii acordate în conformitate cu prezenta decizie ar trebui să garanteze 
o reducere a sarcinii administrative, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. 

(37)  Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe tot parcursul ciclului de 
cheltuieli, inclusiv prin prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, prin recuperarea fondurilor pierdute, 
plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este cazul, prin sancțiuni administrative în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 
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(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1). 

(2) Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii  
(JO L 362, 31.12.2012, p. 1). 



(38)  Comisia, luând în considerare atât opiniile statelor participante, cât și opiniile exprimate de un spectru larg de 
părți interesate, ar trebui să realizeze o evaluare intermediară care să analizeze, în special, calitatea și eficiența 
programului PRIMA și progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor stabilite, precum și o evaluare 
finală, și ar trebui să pregătească rapoarte cu privire la respectivele evaluări. 

(39)  La cererea Comisiei, PRIMA-IS și statele participante ar trebui să transmită toate eventualele informații pe care 
Comisia trebuie să le includă în rapoartele privind evaluarea PRIMA și, pentru aceasta, ar trebui să fie încurajate 
să utilizeze un format armonizat. 

(40)  Obiectivul prezentei deciziei este de a consolida integrarea și alinierea sistemelor și activităților de cercetare și 
inovare din țările mediteraneene în ceea ce privește sistemele agroalimentare, pentru a le face durabile, și 
alimentarea integrată cu apă și gospodărirea integrată a apelor. Amploarea cercetării și inovării necesare pentru 
a face față provocărilor din zona mediteraneeană este imensă, având în vedere caracterul sistemic al principalelor 
blocaje. Sfera de cuprindere a cercetării și inovării în materie este complex, multidisciplinar și necesită o abordare 
transfrontalieră, care implică mai mulți actori. O abordare bazată pe colaborarea cu un număr mare de state 
participante poate contribui la creșterea amplorii și a sferei de cuprindere necesare, prin punerea în comun 
a resurselor financiare și intelectuale. Prin urmare, întrucât obiectivul prezentei decizii nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii prin integrarea eforturilor 
naționale în cadrul unei abordări coerente la nivelul Uniunii, prin reunirea programelor naționale de cercetare și 
inovare compartimentate, prin susținerea elaborării unor strategii comune transfrontaliere în materie de cercetare 
și de finanțare și prin atingerea masei critice de actori și investiții necesare, Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul respectiv, prezenta 
decizie nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii respectivului obiectiv. 

(41)  Prin urmare, Uniunea ar trebui să participe la PRIMA, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Participarea la PRIMA 

(1) Uniunea participă la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în 
comun de Croația, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovenia, Spania, Tunisia 
și Turcia (denumite în continuare „statele participante”), în conformitate cu condițiile prevăzute în prezenta decizie. 

(2) Algeria, Egipt, Iordania, Liban și Maroc devin state participante sub rezerva încheierii de acorduri internaționale de 
cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea, care să stabilească clauzele și condițiile de participare a acestora la 
PRIMA. 

(3) Orice stat membru și orice țară terță asociată programului Orizont 2020, în afara celor menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol, pot participa la PRIMA dacă îndeplinesc condiția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (c) și 
respectă în special articolul 11 alineatul (5). 

Statele membre și țările terțe asociate la Orizont 2020 care îndeplinesc condițiile de la primul paragraf, sunt considerate 
state participante în sensul prezentei decizii. 

(4) Orice țară terță care nu este asociată la programul Orizont 2020, în afara celor menționate la alineatul (2) din 
prezentul articol, poate participa la PRIMA, dacă: 

(a)  îndeplinește condiția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (c) și respectă în special articolul 11 alineatul (5); 

(b)  structura de implementare a PRISMA (PRIMA-IS) aprobă participarea ei la PRIMA după examinarea relevanței 
participării sale pentru realizarea obiectivelor PRIMA și 

(c)  încheie un acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea, care stabilește clauzele și condițiile 
participării sale la PRIMA. 

Țările terțe care îndeplinesc condițiile prevăzute la primul paragraf, sunt considerate state participante în sensul prezentei 
decizii. 

18.7.2017 L 185/5 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Articolul 2 

Obiectivele PRIMA 

(1) În conformitate cu prioritățile programului Orizont 2020, obiectivele generale ale PRIMA sunt de a dezvolta 
capacități de cercetare și inovare și de a duce la dezvoltarea cunoștințelor și a soluțiilor inovatoare comune pentru 
sistemele agroalimentare, pentru a le face durabile, și pentru alimentarea integrată cu apă și gospodărirea integrată 
a apelor în regiunea mediteraneană, pentru a face sistemele, alimentarea și gospodărirea respective mai rezistente la 
schimbările climatice, mai eficiente, mai rentabile și mai sustenabile din punct de vedere social și al mediului, 
contribuind totodată la soluționarea în amonte a problemelor legate de deficitul de apă, de securitatea alimentară, de 
alimentație, de sănătate, de starea de bine și de migrație. 

(2) Pentru a contribui la obiectivele generale prevăzute la alineatul (1), PRIMA îndeplinește următoarele obiective 
specifice: 

(a)  formularea unei agende strategice comune, pe termen lung, în domeniul sistemelor agroalimentare, pentru a le face 
durabile, și în domeniul alimentării integrate cu apă și a gospodăririi integrate a apelor; 

(b)  orientarea programelor naționale relevante de cercetare și inovare spre punerea în aplicare a agendei strategice; 

(c)  implicarea tuturor actorilor relevanți din sectorul public și privat în punerea în aplicare a agendei strategice, prin 
punerea în comun a cunoștințelor și a resurselor financiare pentru a se atinge masa critică necesară; 

(d)  consolidarea finanțării capacităților de cercetare și inovare și a capacităților de punere în aplicare ale tuturor actorilor 
implicați, inclusiv IMM-urile, mediul academic, organizațiile neguvernamentale și centrele de cercetare locale. 

Articolul 3 

Contribuția financiară a Uniunii la PRIMA 

(1) Contribuția financiară a Uniunii la PRIMA, inclusiv creditele AELS, este egală cu contribuțiile statelor participante 
la PRIMA. Contribuția financiară a Uniunii nu depășește 220 000 000 EUR. 

(2) Contribuția financiară a Uniunii menționată la alineatul (1) din prezentul articol se plătește din creditele bugetului 
general al Uniunii alocate părților relevante ale programului specific de punere în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, instituit prin Decizia 2013/743/UE a Consiliului (1), în special din partea II „Poziția de lider în sectorul industrial” 
și din partea III „Provocări societale”, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (vi) și cu articolele 60 
și 61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

(3) Contribuția financiară a Uniunii menționată la alineatul (1) din prezentul articol se utilizează de către PRIMA-IS 
pentru: 

(a)  finanțarea activităților menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a); 

(b)  acoperirea cheltuielilor administrative ale PRIMA-IS, până la 6 % din contribuția financiară a Uniunii menționată la 
alineatul (1) din prezentul articol. 

Articolul 4 

Condiții privind contribuția financiară a Uniunii la PRIMA 

(1) Contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1) este condiționată de următoarele aspecte: 

(a)  demonstrarea de către statele participante a faptului că PRIMA este instituit în conformitate cu prezenta decizie; 

(b)  desemnarea de către statele participante sau de către organizațiile desemnate de statele participante a unei entități cu 
personalitate juridică, astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (vi) din Regulamentul  
(UE, Euratom) nr. 966/2012, ca PRIMA-IS, care să fie responsabilă de punerea în aplicare eficientă a PRIMA, de 
primirea, alocarea și monitorizarea contribuției financiare a Uniunii menționate la articolul 3 alineatul (1) din 
prezenta decizie, precum și a contribuțiilor statelor participante, dacă este cazul, și de asigurarea faptului că sunt 
întreprinse toate acțiunile necesare pentru realizarea obiectivelor PRIMA; 
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(1) Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965). 



(c)  angajamentul fiecărui stat participant de a contribui la finanțarea PRIMA cu o contribuție adecvată din resursele 
naționale relevante pentru obiectivele PRIMA; 

(d)  demonstrarea de către PRIMA-IS a capacității sale de a pune în aplicare PRIMA, inclusiv de a primi, a aloca și 
a monitoriza contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1) din prezenta decizie în cadrul 
gestiunii indirecte a bugetului Uniunii în conformitate cu articolele 58, 60 și 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012; 

(e)  instituirea unui model de guvernanță eficient pentru PRIMA în conformitate cu articolul 12; 

(f)  adoptarea de către PRIMA-IS, după obținerea aprobării din partea Comisiei, a principiilor comune menționate la 
articolul 6 alineatul (9). 

(2) Pe perioada punerii în aplicare a PRIMA, contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1) 
este condiționată, de asemenea, de următoarele aspecte: 

(a)  punerea în aplicare de către PRIMA-IS a obiectivelor prevăzute la articolul 2 și a activităților menționate la 
articolul 6; 

(b)  menținerea unui model de guvernanță adecvat și eficient, în conformitate cu articolul 12; 

(c)  respectarea de către PRIMA-IS a cerințelor de raportare prevăzute la articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012; 

(d)  îndeplinirea de către statele participante a angajamentelor prevăzute la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol. 

(3) Comisia evaluează îndeplinirea angajamentelor asumate de statele participante, în special pe baza primelor două 
planuri anuale de lucru. Ca urmare a acestei evaluări, contribuția financiară maximă a Uniunii menționată la articolul 3 
alineatul (1) poate fi revizuită în conformitate cu articolul 9. 

Articolul 5 

Contribuții ale statelor participante la PRIMA 

(1) Statele participante acordă sau iau măsuri de acordare de către organismele lor naționale de finanțare a unor 
contribuții financiare sau în natură de cel puțin 220 000 000 EUR în perioada cuprinsă între 7 august 2017 și 
31 decembrie 2028. 

(2) Contribuțiile statelor participante cuprind următoarele: 

(a)  dacă este cazul, contribuții financiare la PRIMA-IS în vederea finanțării acțiunilor indirecte menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (a); 

(b)  contribuții financiare sau în natură la activitățile de punere în aplicare menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) 
și 

(c)  contribuții financiare sau în natură la bugetul administrativ al PRIMA-IS neacoperit de contribuția financiară 
a Uniunii prevăzută la articolul 3 alineatul (3) litera (b). 

(3) Contribuțiile în natură menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol constau din costurile suportate de 
către statele participante în cadrul activităților de punere în aplicare menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
care se deduce contribuția financiară directă sau indirectă a Uniunii la costurile respective. 

(4) Contribuțiile în natură menționate la alineatul (2) litera (c) constau din costurile suportate de către statele 
participante în raport cu bugetul administrativ al PRIMA-IS din care se deduce contribuția financiară directă sau 
indirectă a Uniunii la costurile respective. 

(5) În vederea evaluării contribuțiilor în natură menționate la alineatul (2) literele (b) și (c), costurile se stabilesc în 
conformitate cu practicile contabile uzuale ale statelor participante sau ale organismelor naționale de finanțare în cauză, 
cu standardele contabile aplicabile în statul participant în care își au sediul organismele naționale de finanțare în cauză și 
cu standardele contabile internaționale și standardele internaționale de raportare financiară aplicabile. Costurile sunt 
certificate de un auditor independent desemnat de către statele participante sau de către organismele naționale de 
finanțare în cauză. În cazul în care, în urma certificării respective, apar neclarități, PRIMA-IS poate verifica metoda de 
evaluare. În cazul în care neclaritățile persistă, metoda de evaluare poate fi auditată de PRIMA-IS. 
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(6) Contribuțiile menționate la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din prezentul articol care sunt considerate contribuții 
din partea statelor participante sunt efectuate după adoptarea planului anual de lucru. În cazul în care planul anual de 
lucru este adoptat în cursul anului de referință menționat la articolul 6 alineatul (2), contribuțiile menționate la 
alineatul (2) litera (c) din prezentul articol, care sunt considerate contribuții din partea statelor participante incluse în 
planul anual de lucru, pot cuprinde contribuțiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie a anului respectiv. Cu titlu de 
excepție, contribuțiile menționate la alineatul (2) litera (c) din prezentul articol, care sunt considerate contribuții din 
partea statelor participante incluse în primul plan anual de lucru, pot cuprinde contribuțiile efectuate după 7 august 
2017. 

Articolul 6 

Activități și punerea în aplicare a PRIMA 

(1) PRIMA sprijină o gamă largă de activități de cercetare și inovare, astfel cum sunt descrise în planul său anual de 
lucru, prin: 

(a)  acțiuni indirecte în sensul Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013, finanțate de PRIMA-IS în 
conformitate cu articolul 7 din prezenta decizie, în principal sub formă de granturi în urma unor cereri de 
propuneri transnaționale deschise și competitive organizate de PRIMA-IS, inclusiv: 

(i)  acțiuni de cercetare și inovare, precum și acțiuni de inovare; 

(ii)  acțiuni de coordonare și de sprijin axate pe diseminare și comunicare, pentru a promova PRIMA și a maximiza 
impactul acesteia; 

(b)  activități finanțate de statele participante, fără contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1), 
constând din: 

(i)  activități selectate în urma unor cereri de propuneri transnaționale deschise și competitive organizate de PRIMA- 
IS, gestionate de organismele naționale de finanțare în cadrul programelor naționale ale statelor participante, care 
acordă sprijin financiar, în principal, sub formă de granturi; 

(ii)  activități în cadrul programelor naționale ale statelor participante, inclusiv proiecte transnaționale. 

(2) PRIMA este pus în aplicare pe baza planurilor anuale de lucru, care includ activitățile care urmează să fie 
întreprinse în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a unui anumit an (denumit în continuare „anul de referință”). PRIMA- 
IS adoptă planurile anuale de lucru până la data de 31 martie a anului de referință, după obținerea aprobării din partea 
Comisiei. În ceea ce privește adoptarea planurilor de lucru anuale, atât PRIMA-IS, cât și Comisia acționează fără 
întârzieri nejustificate. PRIMA-IS pune la dispoziția publicului planul anual de lucru. 

(3) Activitățile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) pot fi lansate numai în anul de referință și numai după 
adoptarea planului anual de lucru pentru anul respectiv. 

(4) În cazul în care planul anual de lucru este adoptat în cursul anului de referință, contribuția financiară a Uniunii 
menționată la articolul 3 alineatul (1) poate servi la rambursarea costurilor administrative aferente PRIMA-IS suportate 
începând cu data de 1 ianuarie a respectivului an de referință, în conformitate cu planul anual de lucru. Cu toate acestea, 
contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1) poate servi la rambursarea costurilor adminis
trative aferente PRIMA-IS suportate începând cu 7 august 2017, în conformitate cu primul plan anual de lucru. 

(5) Activitățile pot fi finanțate în cadrul PRIMA numai în cazul în care acestea sunt prevăzute în planul anual de 
lucru. Planul anual de lucru face distincție între activitățile menționate la alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol, 
activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) de la prezentul articol și cheltuielile administrative ale PRIMA-IS. Acesta 
prevede estimări ale cheltuielilor aferente respective, precum și alocarea bugetară pentru activitățile finanțate prin 
contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1) și pentru activitățile finanțate de către statele 
participante fără contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1). De asemenea, planul anual de 
lucru include valoarea estimată a contribuțiilor în natură ale statelor participante, menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (b). 

(6) Planurile anuale de lucru aferente unui an de referință modificate și planurile anuale de lucru pentru anii următori 
de referință țin seama de rezultatele cererilor de propuneri anterioare. Aceste planuri urmăresc să soluționeze problema 
acoperirii insuficiente a anumitor teme științifice, în special a celor vizate inițial de activitățile prevăzute la alineatul (1) 
litera (b), care nu au putut fi finanțate în mod adecvat. 

(7) Activitățile finale care urmează să fie finanțate, inclusiv cererile finale de propuneri emise în cadrul planurilor 
anuale de lucru relevante, sunt lansate până la 31 decembrie 2024. În cazuri justificate corespunzător, acestea pot fi 
lansate până la 31 decembrie 2025. 
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(8) Activitățile care urmează să fie finanțate de către statele participante fără contribuția financiară a Uniunii 
menționată la articolul 3 alineatul (1) pot fi incluse în planul anual de lucru numai în urma unui rezultat pozitiv al 
evaluării lor externe independente internaționale inter pares în raport cu obiectivele PRIMA, astfel cum este organizată de 
PRIMA-IS. 

(9) Activitățile incluse în planul anual de lucru care sunt finanțate de către statele participante fără contribuția 
financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1) sunt puse în aplicare în conformitate cu principiile comune 
care urmează să fie adoptate de PRIMA-IS, după obținerea aprobării din partea Comisiei. Principiile comune țin seama 
de principiile prezentate în prezenta decizie, în titlul VI din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și în 
Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, în special principiile referitoare la egalitatea de tratament, la transparență, la 
evaluarea independentă inter pares și la selecție. De asemenea, după obținerea aprobării din partea Comisiei, PRIMA-IS 
adoptă cerințele de raportare ale statelor participante la PRIMA-IS, inclusiv în ceea ce privește indicatorii atribuiți 
fiecăreia dintre respectivele activități. 

(10) Activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) punctul (i) respectă, pe lângă principiile comune menționate la 
alineatul (9), și următoarele condiții: 

(a)  propunerile vizează proiecte transnaționale, cu participarea minimă a cel puțin trei entități juridice independente 
stabilite în trei țări diferite considerate state participante în conformitate cu prezenta decizie înainte de termenul de 
prezentare a propunerilor prevăzut în cererea de propuneri relevantă, dintre care: 

(i)  cel puțin una este stabilită într-un stat membru sau o țară terță asociată la Orizont 2020 și nu intră sub 
incidența punctului (ii); și 

(ii)  cel puțin una este stabilită într-o țară terță menționată la articolul 1 alineatul (2) sau într-o țară terță care se 
învecinează cu Marea Mediterană; 

(b)  propunerile se selectează în urma unor cereri transnaționale de propuneri și se evaluează cu ajutorul a cel puțin trei 
experți independenți, pe baza următoarelor criterii de atribuire: excelență, impact și calitatea și eficiența punerii în 
aplicare; 

(c)  propunerile se clasifică în funcție de rezultatele evaluării. Selecția este realizată de PRIMA-IS și ar trebui să respecte 
respectivul clasament. Statele participante convin asupra unui mod de finanțare adecvat, care permite maximizarea 
numărului de propuneri ce depășesc pragul și care urmează să fie finanțate pe baza clasamentului respectiv, în 
special prin furnizarea unor sume de rezervă în contul contribuțiilor naționale pentru cererile de propuneri. În cazul 
în care unul sau mai multe proiecte nu pot fi finanțate, este posibilă selectarea proiectelor imediat următoare în 
clasament. 

(11) PRIMA-IS monitorizează și raportează Comisiei cu privire la punerea în aplicare a tuturor activităților incluse în 
planul anual de lucru. 

(12) Orice comunicare sau publicație referitoare la activitățile PRIMA și efectuată în colaborare cu PRIMA, indiferent 
dacă este efectuată de PRIMA-IS, de un stat participant sau de organismele sale naționale de finanțare sau de participanții 
la o activitate, se etichetează sau se coetichetează după cum urmează: „[denumirea activității] face parte din programul 
PRIMA sprijinit de Uniunea Europeană”. 

Articolul 7 

Norme de participare și diseminare 

(1) PRIMA-IS este considerată organism de finanțare în sensul Regulamentului (UE) nr. 1290/2013 și acordă sprijin 
financiar pentru acțiunile indirecte menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din prezenta decizie, în conformitate 
cu normele stabilite în regulamentul respectiv, sub rezerva derogărilor prevăzute în prezentul articol. 

(2) Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, numărul minim de 
participanți este de trei entități juridice stabilite în trei țări diferite considerate state participante în conformitate cu 
prezenta decizie până la termenul de prezentare a propunerilor prevăzut în cadrul cererii de propuneri relevante, dintre 
care: 

(a)  cel puțin una este stabilită într-un stat membru sau o țară terță asociată la Orizont 2020 și nu intră sub incidența 
literei (b); și 

(b)  cel puțin una este stabilită într-o țară terță menționată la articolul 1 alineatul (2) sau într-o țară terță care se 
învecinează cu Marea Mediterană. 
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(3) Prin derogare de la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, în cazuri justificate în mod 
corespunzător prevăzute în planul anual de lucru, condiția minimă este participarea unei entități juridice stabilite într-un 
stat participant în conformitate cu prezenta decizie înainte de termenul de prezentare a propunerilor în cadrul cererii de 
propuneri relevante. 

(4) Prin derogare de la articolul 10 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, următorii participanți 
sunt eligibili pentru finanțare de către PRIMA-IS: 

(a)  orice entitate juridică având sediul într-un stat participant sau înființată în temeiul dreptului Uniunii; 

(b)  orice organizație internațională de interes european, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 12 
din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013. 

(5) În cazul participării unei organizații internaționale sau al participării unei entități juridice stabilite într-o țară care 
nu este stat participant, niciuna dintre ele nefiind eligibilă pentru finanțare în conformitate cu alineatul (4), se poate 
acorda finanțare de către PRIMA-IS numai dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: 

(a)  participarea este considerată de către PRIMA-IS ca fiind esențială pentru realizarea acțiunii; 

(b)  această finanțare este prevăzută într-un acord științific și tehnologic bilateral sau în orice alt acord dintre Uniune și 
organizația internațională sau, în cazul entităților stabilite într-o țară care nu este stat participant, țara în care își are 
sediul entitatea juridică. 

(6) Fără a aduce atingere Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 și 
Regulamentului (UE) nr. 1290/2013, modelul de acord de grant aplicabil poate prevedea ca și entitățile juridice care își 
au sediul în țări care nu sunt state participante și care primesc finanțare din partea PRIMA-IS să ofere garanții financiare 
adecvate. 

(7) Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 1290/2013 și luând în considerare particularitățile PRIMA, PRIMA- 
IS poate introduce în planurile sale anuale de lucru o condiție de participare suplimentară pentru a prevedea tipul de 
entități care își pot asuma rolul de coordonator în cadrul acțiunilor indirecte. 

Articolul 8 

Acorduri între Uniune și PRIMA-IS 

(1) Sub rezerva unei evaluări ex ante pozitive a PRIMA-IS în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și a prezentării unor garanții financiare adecvate în conformitate cu articolul 
58 alineatul (1) litera (c) punctul (vi) din regulamentul menționat, Comisia, în numele Uniunii, încheie cu PRIMA-IS un 
acord de delegare și acorduri de transferuri anuale de fonduri. 

(2) Acordul de delegare menționat la alineatul (1) din prezentul articol se încheie în conformitate cu articolul 58 
alineatul (3) și cu articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, precum și cu articolul 40 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012. Acesta prevede, inter alia, următoarele: 

(a)  cerințele pentru contribuția PRIMA-IS în ceea ce privește indicatorii de performanță prevăzuți în anexa II la Decizia 
2013/743/UE; 

(b)  cerințele pentru contribuția PRIMA-IS în ceea ce privește monitorizarea menționată în anexa III la Decizia 
2013/743/UE; 

(c)  indicatorii de performanță specifici legați de funcționarea PRIMA-IS; 

(d)  cerințele pentru PRIMA-IS cu privire la furnizarea de informații privind cheltuielile administrative și cifrele detaliate 
privind punerea în aplicare a PRIMA; 

(e)  dispozițiile privind furnizarea de date și informații necesare pentru a permite îndeplinirea de către Comisie 
a obligațiilor sale de raportare și de diseminare; 

(f)  dispozițiile privind aprobarea sau respingerea de către Comisie a proiectului de plan anual de lucru, principiile 
comune menționate la articolul 6 alineatul (9) și cerințele de raportare ale statelor participante, înainte ca acestea să 
fie adoptate de PRIMA-IS; și 

(g) dispozițiile privind publicarea cererilor de propuneri de către PRIMA-IS, în special pe portalul unic dedicat partici
panților, precum și prin intermediul altor mijloace electronice de diseminare prevăzute pentru programul Orizont 
2020 și gestionate de Comisie. 
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Articolul 9 

Încetarea, reducerea sau suspendarea contribuției financiare a Uniunii 

(1) În cazul în care PRIMA nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare în mod necorespunzător, parțial sau cu 
întârziere, Comisia poate înceta, reduce în mod proporțional sau suspenda în mod proporțional contribuția financiară 
a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1) în funcție de nivelul efectiv de punere în aplicare a PRIMA. 

(2) În cazul în care statele participante nu contribuie ori contribuie parțial sau cu întârziere la finanțarea PRIMA, 
Comisia poate înceta, reduce în mod proporțional sau suspenda în mod proporțional contribuția financiară a Uniunii 
menționată la articolul 3 alineatul (1), luând în considerare cuantumul fondurilor alocate de către statele participante 
pentru punerea în aplicare a PRIMA. 

Articolul 10 

Audituri ex post 

(1) Auditurile ex post vizând cheltuielile pentru acțiuni indirecte menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din 
prezenta decizie se efectuează de către PRIMA-IS în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. 

(2) Comisia poate decide să efectueze pe cont propriu auditurile menționate la alineatul (1). În astfel de cazuri, 
Comisia efectuează aceste audituri în conformitate cu normele aplicabile, în special cu dispozițiile din Regulamentele  
(UE, Euratom) nr. 966/2012, (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013. 

Articolul 11 

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii 

(1) Comisia ia măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când acțiunile finanțate în temeiul prezentei decizii 
sunt puse în aplicare, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva 
fraudei, a corupției și a oricărei alte activități ilegale, prin verificări eficace și, în cazul în care se descoperă nereguli, prin 
recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni administrative eficace, 
proporționale și disuasive. 

(2) PRIMA-IS acordă personalului Comisiei și altor persoane autorizate de Comisie, precum și Curții de Conturi, acces 
la sediile și spațiile sale și la toate informațiile necesare pentru efectuarea auditurilor acestora, inclusiv la informațiile în 
format electronic. 

(3) Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața 
locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al 
Consiliului (1) și în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), pentru 
a stabili dacă au avut loc acte de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale 
Uniunii în legătură cu un acord de grant, cu o decizie de grant sau cu un contract finanțat în mod direct sau indirect în 
temeiul prezentei decizii. 

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), contractele, acordurile de grant și deciziile de grant care rezultă din 
punerea în aplicare a prezentei decizii conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, PRIMA-IS, Curtea de 
Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații în conformitate cu competențele acestora. În cazul în care 
punerea în aplicare a unei acțiuni este externalizată sau subdelegată, în totalitate sau parțial, sau în cazul în care se 
impune atribuirea unui contract de achiziții publice sau de sprijin financiar unui terț, contractul, acordul de grant sau 
decizia de grant includ obligația contractantului sau a beneficiarului de a impune oricărei părți terțe implicate acceptarea 
explicită a acestor competențe ale Comisiei, ale PRIMA-IS, ale Curții de Conturi și ale OLAF. 
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(5) În cadrul punerii în aplicare a PRIMA, statele participante iau măsurile legislative, de reglementare, administrative 
sau de altă natură necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, în special pentru a asigura recuperarea în 
întregime a oricărei sume datorate Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012. 

Articolul 12 

Guvernanța PRIMA 

(1) Organele PRIMA-IS includ: 

(a)  un Consiliu director, care are un președinte și un copreședinte; 

(b)  un Comitet director; 

(c)  un Secretariat, sub conducerea unui director; 

(d)  un Comitet științific consultativ. 

(2) PRIMA-IS este guvernată de Consiliul director, în care sunt reprezentate toate statele participante. Consiliul 
director este organul decizional al PRIMA-IS. 

Consiliul director adoptă, după obținerea aprobării din partea Comisiei: 

(a)  planul anual de lucru; 

(b)  principiile comune menționate la articolul 6 alineatul (9); și 

(c)  cerințele de raportare ale statelor participante la PRIMA-IS. 

Consiliul director verifică dacă condițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (3) și la articolul 4 alineatul (1) litera (c) sunt 
îndeplinite și informează Comisia în consecință. 

Consiliul director aprobă participarea la PRIMA a oricărei țări terțe care nu este asociată la programul Orizont 2020, în 
afara celor enumerate la articolul 1 alineatul (2), după examinarea relevanței participării sale pentru îndeplinirea 
obiectivelor PRIMA. 

Fiecare stat participant are dreptul la un vot în Consiliul director. Deciziile se iau prin consens. În cazul în care nu se 
ajunge la consens, Consiliul director ia decizii cu o majoritate de cel puțin 75 % din voturile valabil exprimate. 

Uniunea, reprezentată de Comisie, este invitată la toate reuniunile Consiliului director în calitate de observator și poate 
lua parte la discuții. Aceasta va primi toate documentele necesare. 

(3) Consiliul director stabilește numărul membrilor Comitetului director, care nu poate fi mai mic de cinci, și îi 
desemnează. Comitetul director monitorizează activitatea directorului și consiliază Consiliul director cu privire la 
punerea în aplicare a PRIMA de către Secretariat. În special, acesta elaborează orientări cu privire la executarea bugetului 
anual și punerea în aplicare a planului anual de lucru. 

(4) Consiliul director instituie Secretariatul PRIMA-IS drept organ executiv al PRIMA. 

Secretariatul: 

(a)  pune în aplicare planul anual de lucru; 

(b)  acordă sprijin celorlalte organe ale PRIMA-IS; 

(c)  monitorizează și raportează cu privire la punerea în aplicare a PRIMA; 
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(d)  gestionează contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 3 alineatul (1) și contribuțiile financiare ale 
statelor participante și raportează cu privire la utilizarea acestora; 

(e)  crește vizibilitatea PRIMA prin promovare și comunicare; 

(f)  comunică cu Comisia în conformitate cu acordul de delegare menționat la articolul 8; 

(g)  asigură transparența activităților PRIMA. 

(5) Consiliul director numește un comitet științific consultativ format din experți independenți renumiți, competenți 
în domenii relevante pentru PRIMA. Consiliul director stabilește numărul membrilor Comitetului științific consultativ și 
modalitățile de numire a acestora în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013. 

Comitetul științific consultativ: 

(a)  consiliază Consiliul director cu privire la prioritățile și necesitățile strategice; 

(b)  consiliază din punct de vedere științific și tehnic Consiliul director cu privire la conținutul și la domeniul de aplicare 
ale proiectului de plan anual de lucru; 

(c)  revizuiește aspectele științifice și tehnice ale punerii în aplicare a PRIMA și emite un aviz cu privire la raportul său 
anual. 

Articolul 13 

Comunicarea informațiilor 

(1) La cererea Comisiei, PRIMA-IS transmite Comisiei toate informațiile necesare pentru pregătirea rapoartelor 
menționate la articolul 14. 

(2) Statele participante transmit Comisiei, prin intermediul PRIMA-IS, orice informație solicitată de Parlamentul 
European, de Consiliu sau de Curtea de Conturi cu privire la gestiunea financiară a PRIMA. 

(3) Comisia include informațiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol în rapoartele menționate la 
articolul 14. 

Articolul 14 

Evaluare 

(1) Până la 30 iunie 2022, Comisia efectuează o evaluare intermediară a PRIMA, cu sprijinul unor experți 
independenți. Comisia pregătește un raport de evaluare care include concluziile evaluării și observațiile Comisiei. 
Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2022. 

(2) Până la 31 decembrie 2028, Comisia efectuează o evaluare finală a PRIMA, cu sprijinul unor experți independenți. 
Comisia întocmește un raport cu privire la evaluarea respectivă, care include rezultatele evaluării, și transmite raportul 
respectiv Parlamentului European și Consiliului până la 30 iunie 2029. 

Articolul 15 

Intrarea în vigoare 

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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Articolul 16 

Destinatari 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Strasbourg, 4 iulie 2017. 

Pentru Parlamentul European 

Președintele 
A. TAJANI  

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. MAASIKAS   
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Declarația Comisiei privind garanțiile financiare pentru structura de punere în aplicare a PRIMA 

1.  În legătură cu inițiativa PRIMA, Regulamentul financiar al UE la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (vi) 
stipulează că Comisia poate încredința execuția a bugetului Uniunii unui organism de drept privat investit cu 
o misiune de serviciu public [structură de punere în aplicare, denumită în continuare IS – (Implementation 
Structure)]. Un astfel de organism trebuie să ofere garanții financiare adecvate. 

2.  Pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor UE, aceste garanții ar trebui să acopere, fără limitare în 
privința domeniului de aplicare sau a sumelor, orice datorie a IS față de Uniune legată de sarcinile de punere în 
aplicare, astfel cum se prevede în acordul de delegare. Comisia se așteaptă în mod normal ca garanții să accepte 
răspunderea în solidar pentru datoriile IS. 

3.  Cu toate acestea, pe baza unei evaluări detaliate a riscurilor, în special dacă rezultatul evaluării ex ante a pilonilor 
efectuate pentru IS în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul financiar este considerat adecvat, ordonatorul de 
credite al Comisiei responsabil cu PRIMA poate prevedea că: 

—  ținând cont de principiul proporționalității, garanțiile financiare solicitate din partea IS pot fi limitate la 
cuantumul maxim al contribuției Uniunii; 

—  în consecință, răspunderea fiecărui garant poate fi proporțională cu cota contribuției sale la PRIMA. 

Garanții pot stabili, în scrisorile lor de declarație cu privire la răspundere, modalitățile prin care intenționează să 
acopere această răspundere.  
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II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL (UE) 2017/1325 AL CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația 
din Libia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215, 

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere 
situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (1), 

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 (2), 

întrucât: 

(1)  La data de 6 februarie 2017, Consiliul a remarcat faptul că introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe 
umane contribuie la destabilizarea situației politice și în materie de securitate din Libia. 

(2)  La data de 17 iulie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1338 (3) care aplică restricții la exportul către 
Libia de anumite produse care pot fi utilizate pentru introducerea ilegală de migranți și pentru a efectua trafic de 
ființe umane. 

(3)  Este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a măsurilor, în special pentru a se 
asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici în toate statele membre. 

(4)  Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (UE) 2016/44 se modifică după cum urmează:  

1. Se introduce următorul articol: 

„Articolul 2a 

(1) Este necesară o autorizație prealabilă pentru: 

(a)  vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor enumerate în anexa VII, 
indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Libia sau în scopul 
utilizării în Libia; 
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(1) JO L 206, 1.8.2015, p. 34. 
(2) JO L 12, 19.1.2016, p. 1. 
(3) Decizia (PESC) 2017/1338 a Consiliului din 17 iulie 2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având 

în vedere situația din Libia (a se vedea pagina 49 din prezentul Jurnal Oficial). 



(b)  furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la produsele prevăzute în anexa VII sau legată 
de furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor respective, în mod direct sau indirect, către orice 
persoană, entitate sau organism din Libia sau în scopul utilizării în Libia; 

(c)  furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele enumerate în anexa VII, inclusiv, în 
special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau 
exportul articolelor respective sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj aferente, în 
mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Libia sau în scopul utilizării în Libia. 

(2) Anexa VII include articolele care ar putea fi utilizate pentru introducerea ilegală de migranți și pentru a efectua 
trafic de ființe umane. 

(3) Alineatul (1) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului, în mod direct sau indirect, de produse 
prevăzute în anexa VII, precum și furnizării de asistență tehnică, servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară 
în legătură cu produsele respective, de către autoritățile statelor membre către guvernul libian. 

(4) Autoritatea competentă în cauză nu acordă autorizația menționată la alineatul (1) atunci când există motive 
întemeiate să se creadă că produsele respective ar fi utilizate pentru introducerea ilegală de migranți și pentru 
a efectua trafic de ființe umane. 

(5) Atunci când o autoritate competentă prevăzută în lista din anexa IV refuză să acorde o autorizație sau 
anulează, suspendă, modifică în mod semnificativ sau revocă o autorizație în conformitate cu prezentul articol, statul 
membru în cauză notifică acest lucru celorlalte state membre și Comisiei și le transmite acestora informațiile 
relevante.”  

2. La articolul 20, se adaugă următoarea literă: 

„(c)  să modifice anexa VII pentru a detalia sau a adapta lista produselor incluse care ar putea fi utilizate pentru 
introducerea ilegală de migranți și pentru a efectua trafic de ființe umane sau pentru a actualiza codurile de 
nomenclator din Nomenclatorul combinat, astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (CEE) 
nr. 2658/87.” 

Articolul 2 

Textul prevăzut în anexa la prezentul regulament se introduce ca anexa VII la Regulamentul (UE) 2016/44. 

Articolul 3 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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ANEXĂ 

„ANEXA VII 

Articole care ar putea fi utilizate pentru a introduce ilegal migranți și pentru a efectua trafic de 
ființe umane, astfel cum sunt menționate la articolul 2a 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Codurile de nomenclator sunt preluate din Nomenclatorul combinat (NC), astfel cum este definit la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și 
statistică și Tariful Vamal Comun și sunt prevăzute în anexa I la acesta, cele care sunt valabile la momentul oricăror 
modificări ale prezentului regulament și, după caz, cu modificările legislative ulterioare.  

Codul NC Descriere  

8407 21 motoare suspendate pentru propulsie marină (cu aprindere prin scânteie) 

Ex 8408 10 motoare suspendate pentru propulsie marină (cu aprindere prin comprimare) 

Ex 8501 31 motoare electrice suspendate pentru propulsie marină, de o putere de maximum 750 W 

Ex 8501 32 motoare electrice suspendate pentru propulsie marină, de o putere de peste 750 W, dar de ma
ximum 75 kW 

Ex 8903 10 ambarcațiuni gonflabile, pentru agrement sau pentru sport 

Ex 8903 99 nave cu motor suspendat”    
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REGULAMENTUL (UE) 2017/1326 AL CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale 
împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus 

Republicii Democratice Congo 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215, 

având în vedere Decizia (UE) 2017/1340 a Consiliului din 17 iulie 2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC 
privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (1), 

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și 
a Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului (2) pune în aplicare Decizia 2010/788/PESC (3) și prevede 
adoptarea anumitor măsuri împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus 
Republicii Democratice Congo, printre care și înghețarea activelor acestora. 

(2)  Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 2360 (2017) din 21 iunie 2017 
a modificat criteriile de desemnare a persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute la 
punctele 9 și 11 din RCSONU 1807 (2008). Decizia (UE) 2017/1340 pune în aplicare RCSONU 2360 (2017). 

(3)  Decizia (UE) 2017/1340 intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin 
urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a deciziei 
menționate, în special pentru a se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii economici din toate statele 
membre. 

(4)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

La articolul 2a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005, litera (i) se înlocuiește cu următorul text: 

„(i)  planificarea, conducerea, sponsorizarea sau participarea la atacuri împotriva forțelor de menținere a păcii din 
cadrul MONUSCO sau a personalului Organizației Națiunilor Unite, inclusiv a membrilor grupului de experți;”. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 
statele membre. 

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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(1) A se vedea pagina 55 din prezentul Jurnal Oficial. 
(2) Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale 

căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo (JO L 193, 23.7.2005, p. 1). 
(3) Decizia 2010/788/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice 

Congo și de abrogare a Poziției comune 2008/369/PESC (JO L 336, 21.12.2010, p. 30). 



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1327 AL CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(2)  Având în vedere gravitatea situației din Siria, în special utilizarea de arme chimice de către regimul sirian și 
implicarea acestuia în proliferarea armelor chimice, 16 persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și 
juridice, a entităților sau organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul  
(UE) nr. 36/2012. 

(3)  Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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ANEXĂ 

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista prevăzută în secțiunea A (Persoane) din anexa II la Regulamentul  
(UE) nr. 36/2012:  

Nume Informații de identifi
care Motive Data includerii 

pe listă 

„242 Samir Dabul 

(alias Samir Daaboul) 

Data nașterii: 
4 septembrie 1965 

Titlu: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă, numit în funcție 
după luna mai 2011. 

În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil 
de represiunea violentă împotriva populației civile și 
este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chi
mice. De asemenea, este asociat cu Centrul de cercetare 
și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

243. Ali Wanus 

(alias Ali Wannous) 

( ) 

Data nașterii: 
5 februarie 1964 

Titlu: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă, numit în funcție 
după luna mai 2011. 

În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil 
de represiunea violentă împotriva populației civile și 
este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chi
mice. 

De asemenea, este asociat cu Centrul de cercetare și stu
dii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

244. Yasin Ahmad Dahi 

(alias Yasin Dahi; Yasin 
Dhahi) 

( ) 

Data nașterii: 1960 

Titlu: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă în cadrul forțelor ar
mate siriene, numit în funcție după luna mai 2011. Înalt 
ofițer în cadrul Direcției de informații militare a forțelor 
armate siriene. Fostul șef al secției 235 a Serviciului de 
informații militare din Damasc și al Serviciului de infor
mații militare din Homs. În calitatea sa de înalt ofițer în 
armată, este responsabil de represiunea violentă împo
triva populației civile. 

18.7.2017 

245. Muhammad Yousef 
Hasouri 

(alias: Mohammad 
Yousef Hasouri; 
Mohammed Yousef 
Hasouri) 

( ) 

Titlu: general de 
brigadă 

Generalul de brigadă Muhammad Hasouri este un înalt 
ofițer în cadrul forțelor aeriene siriene, numit în funcție 
după luna mai 2011. Deține funcția de șef al Statului- 
Major al Brigăzii 50 a forțelor aeriene și de comandant 
adjunct al bazei aeriene Shayrat. Generalul de brigadă 
Muhammad Hasouri își desfășoară activitatea în sectorul 
de proliferare a armelor chimice. În calitatea sa de înalt 
ofițer în armată, este responsabil de represiunea violentă 
împotriva populației civile în Siria. 

18.7.2017 

246. Malik Hasan 

(alias Malek Hassan) 

( ) 

Titlu: general-maior Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și coman
dant al Diviziei 22 a forțelor aeriene siriene, numit în 
funcție după luna mai 2011. 

În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene și 
fiind în lanțul de comandă al Diviziei 22, este responsa
bil de represiunea violentă împotriva populației civile în 
Siria, inclusiv de utilizarea armelor chimice de către ae
ronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub 
controlul Diviziei 22, cum ar fi atacul asupra Talmenes 
cu privire la care mecanismul de anchetă comun insti
tuit de Organizația Națiunilor Unite a raportat că a fost 
întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aero
dromul Hama. 

18.7.2017 
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Nume Informații de identifi
care Motive Data includerii 

pe listă 

247. Jayyiz Rayyan Al-Musa 

(alias: Jaez Sawada al- 
Hammoud al-Mousa; 
Jayez al-Hammoud al- 
Moussa) 

( ) 

Titlu: general-maior Guvernator al provinciei Hasaka, numit de Bashar Al- 
Assad; este asociat cu Bashar Al-Assad. 

Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost șef al 
Statului-Major al forțelor aeriene siriene. 

În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene, 
este responsabil de represiunea violentă împotriva popu
lației civile în Siria, inclusiv de utilizarea atacurilor cu 
arme chimice de către regimul sirian în perioada în care 
a fost șeful Statului-Major al forțelor aeriene siriene, 
după cum se menționează în raportul mecanismului de 
anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite. 

18.7.2017 

248. Mayzar 'Abdu Sawan 

(alias Meezar Sawan) 

( ) 

Titlu: general-maior Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și coman
dant al Diviziei 20 a forțelor aeriene siriene, numit în 
funcție după luna mai 2011. 

În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene, 
este responsabil de represiunea violentă împotriva popu
lației civile, inclusiv de atacuri asupra zonelor civile cu 
aeronave care operează de pe bazele aeriene aflate sub 
controlul Diviziei 20. 

18.7.2017 

249. Isam Zahr Al-Din 

(alias: Isam Zuhair al- 
Din; Isam Zohruddin; 
Issam Zahruddin; Issam 
Zahreddine; Essam 
Zahruddin) 

( ) 

Titlu: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă, înalt ofițer în Garda 
Republicană, numit în funcție după luna mai 2011. În 
calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de 
represiunea violentă împotriva populației civile, inclusiv 
în timpul asediului de la Baba Amr din februarie 2012. 

18.7.2017 

250. Mohammad Safwan 
Katan 

(alias Mohammad 
Safwan Qattan) 

( )  

Mohammad Safwan Katan este inginer în cadrul Centru
lui de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate in
clusă pe listă. Este implicat în proliferarea și livrarea de 
arme chimice. Mohammad Safwan Katan a fost implicat 
în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utili
zate împotriva populației civile din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

251. Mohammad Ziad 
Ghritawi 

(alias Mohammad Ziad 
Ghraywati) 

( )  

Mohammad Ziad Ghritawi este inginer în cadrul Cen
trului de cercetare și studii științifice din Siria. Este im
plicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Mo
hammad Ziad Ghritawi a fost implicat în construirea 
butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva 
populației civile din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 
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Nume Informații de identifi
care Motive Data includerii 

pe listă 

252. Mohammad Darar 
Khaludi 

(alias Mohammad Darar 
Khloudi) 

( )  

Mohammad Darar Khaludi este inginer în cadrul Cen
trului de cercetare și studii științifice din Siria. Este im
plicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Și des
pre Mohammad Darar Khaludi se știe că a fost implicat 
în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utili
zate împotriva populației civile din Siria. 

De asemenea, este asociat cu Centrul de cercetare și stu
dii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

253. Khaled Sawan 

( )  

Dr. Khaled Sawan este inginer în cadrul Centrului de 
cercetare și studii științifice din Siria, care este implicat 
în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost impli
cat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost 
utilizate împotriva populației civile din Siria. 

A fost asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

254. Raymond Rizq 

(alias Raymond Rizk) 

( )  

Raymond Rizq este inginer în cadrul Centrului de cerce
tare și studii științifice din Siria, implicat în proliferarea 
și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construi
rea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împo
triva populației civile din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

255. Fawwaz El-Atou 

(alias Fawaz Al Atto) 

( )  

Fawwaz El-Atou este tehnician de laborator în cadrul 
Centrului de cercetare și studii științifice din Siria, impli
cat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Fawwaz 
El-Atou a fost implicat în construirea butoaielor cu ex
ploziv care au fost utilizate împotriva populației civile 
din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

256. Fayez Asi 

(alias Fayez al-Asi) 

( )  

Fayez Asi este tehnician de laborator în cadrul Centrului 
de cercetare și studii științifice din Siria, implicat în pro
liferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în 
construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate 
împotriva populației civile din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

257. Hala Sirhan 

(alias Halah Sirhan) 

( ) 

Data nașterii: 
5 ianuarie 1953 

Titlu: dr. 

Dr. Hala Sirhan colaborează cu Serviciul sirian de infor
mații militare, în cadrul Centrului de cercetare și studii 
științifice din Siria. Ea și-a desfășurat activitatea în Insti
tutul 3000, care este implicat în proliferarea de arme 
chimice. 

Este asociată cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017”   
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1328 AL COMISIEI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 642/2010 de stabilire a normelor de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul 

cerealelor 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,  
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 178 coroborat cu 
articolul 180, 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei (2) stabilește norme privind calcularea și stabilirea taxelor la import 
aplicabile anumitor produse. În cazul grâului comun, al grâului dur și al porumbului, taxa de import poate 
depinde de diferența dintre calitatea reală a produsului importat și calitatea produsului înscris pe licența de 
import. În acest scop, biroul vamal efectuează analize calitative pe baza unor eșantioane reprezentative și se 
prevăd garanții suplimentare. 

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 al Comisiei (3) prevede cazurile în care este necesară o licență de import. 
În cazul produselor din sectorul cerealelor, nu mai este necesară deținerea unei licențe de import atunci când sunt 
declarate spre punerea în liberă circulație în alte condiții decât contingentele tarifare. Drept consecință, s-a 
eliminat cerința de a constitui o garanție pentru licența de import în cazul produselor menționate la articolul 12 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei (4). 

(3)  La articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 se prevede o reducere a taxelor la import pentru 
anumite porturi de descărcare, pentru care autoritățile vamale trebuie să elibereze un certificat conform cu 
modelul prezentat în anexa I la regulamentul menționat. Modelul respectiv încă mai include o trimitere la 
numărul licenței de import ca informație suplimentară referitoare la respectiva licență. În plus, pentru a se evita 
orice confuzie, este necesar să se înlocuiască termenul „certificat” cu „document”. 

(4)  La articolul 3 alineatul (4) și la articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, se prevede 
constituirea unei garanții suplimentare, cu excepția cazului în care licența de import este însoțită de anumite 
certificate de conformitate. La aceste articole, precum și la articolul 7 alineatul (4), trimiterile la „licența de 
import” sau la garanția aferentă ar trebui eliminate sau înlocuite cu trimiteri la declarația de punere în liberă 
circulație. În același timp, termenul „garanție suplimentară” ar trebui înlocuit cu o expresie mai potrivită. 
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(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 
(2) Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 

al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (JO L 187, 21.7.2010, p. 5). 
(3) Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la 
eliberarea și reținerea garanțiilor constituite pentru astfel de licențe, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) 
nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 341/2007 și (CE) nr. 382/2008 ale Comisiei și de abrogare a Regula
mentelor (CE) nr. 2390/98, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 376/2008 și (CE) nr. 507/2008 ale Comisiei (JO L 206, 30.7.2016, p. 1). 

(4) Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de 
import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (JO L 189, 29.7.2003, p. 12). 



(5)  Din motive de claritate și de securitate juridică, este oportun să se înlocuiască trimiterile la Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului (1), la Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și 
la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3) cu trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului (4) și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al 
Comisiei (5). 

(6)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 642/2010 ar trebui modificat în consecință. 

(7)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună 
a piețelor agricole, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (UE) nr. 642/2010 se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 1, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Nivelurile taxelor din Tariful vamal comun menționate la alineatul (1) sunt cele aplicabile la data menționată 
la articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*).  

(*) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire 
a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).”  

2. La articolul 2 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Autoritatea vamală a portului de descărcare emite un document care atestă cantitatea din fiecare produs descărcat, 
conform modelului prezentat în anexa I. Reducerea taxei prevăzute de primul paragraf nu se acordă decât în cazul în 
care respectivul document însoțește marfa până în momentul îndeplinirii formalităților vamale de import.”  

3. La articolul 3, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(3) Se aplică dispozițiile referitoare la destinația finală prevăzute la articolul 254 alineatele (1), (4) și (5) din 
Regulamentul (UE) nr. 952/2013. 

(4) Prin derogare de la articolul 211 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, pentru porumbul 
sticlos, importatorul depune la autoritatea competentă o garanție specifică de 24 EUR pe tonă, cu excepția cazului în 
care declarația de punere în liberă circulație este însoțită de un certificat de conformitate eliberat de Servicio National 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) din Argentina, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) primul 
paragraf litera (a) din prezentul regulament. 

Cu toate acestea, în cazul în care taxa aplicabilă în ziua acceptării declarației de punere în liberă circulație este mai 
mică de 24 EUR pentru o tonă de porumb, garanția specifică este egală cu cuantumul taxei.”  

4. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 6 

(1) Pentru grâul comun de calitate superioară, importatorul depune la autoritatea competentă o garanție specifică 
de 95 EUR pe tonă la data acceptării declarației de punere în liberă circulație, cu excepția cazului în care declarația 
respectivă este însoțită de un certificat de conformitate eliberat de Federal Grain Inspection Service (FGIS) sau de 
Comisia canadiană a cerealelor (CGC) în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) primul paragraf litera (b) sau (c). 
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(1) Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, 
p. 1). 

(2) Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar  
(Codul Vamal Modernizat) (JO L 145, 4.6.2008, p. 1). 

(3) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). 

(4) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al 
Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1). 

(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în 
aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului 
vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). 



Dacă totuși taxele de import pentru toate categoriile calitative de grâu comun a fost suspendate în temeiul 
articolului 219 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*), nu se impune 
respectiva garanție specifică pentru întreaga perioadă în care sunt suspendate taxele. 

(2) Pentru grâul comun, importatorul depune la autoritatea competentă o garanție specifică la data acceptării 
declarației de punere în liberă circulație, cu excepția cazului în care declarația respectivă este însoțită de un certificat 
de conformitate eliberat de Federal Grain Inspection Service (FGIS) sau de Comisia canadiană a cerealelor (CGC) în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2) primul paragraf litera (b) sau (c). 

Valoarea garanției specifice este egală cu diferența din ziua acceptării declarației de punere în liberă circulație dintre 
taxa de import cea mai mare și cea aplicabilă calității prezentate, plus un supliment de 5 EUR pe tonă. Cu toate 
acestea, în cazul în care taxa de import aplicabilă diferitelor calități de grâu dur este nulă, nu se solicită depunerea 
garanției specifice.  

(*) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, 
p. 671).”  

5. La articolul 7 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) Următoarele certificate de conformitate sunt recunoscute oficial de Comisie în conformitate cu principiile 
stabilite la articolele 58 și 59 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (*): 

(a)  certificatele eliberate de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) din Argentina pentru 
porumbul sticlos; 

(b)  certificatele eliberate de Federal Grain Inspection Service (FGIS) din Statele Unite ale Americii pentru grâul comun 
de calitate superioară și pentru grâul dur de calitate superioară; 

(c)  certificatele eliberate de Comisia canadiană a cerealelor (CGC) din Canada pentru grâul comun de calitate 
superioară și pentru grâul dur de calitate superioară.  

(*) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor 
norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).”  

6. La articolul 7, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) În cazul în care rezultatele analizei conduc la clasificarea grâului comun de calitate superioară, a grâului dur și 
a porumbului sticlos importate într-o calitate standard inferioară celei înscrise în declarația de punere în liberă 
circulație, importatorul este obligat să plătească diferența dintre taxa de import aplicabilă produsului înscris în 
declarație și taxa aplicabilă produsului importat în mod real. În acest caz, garanția specifică prevăzută la articolul 3 
alineatul (4) și la articolul 6 alineatele (1) și (2) se eliberează, cu excepția suplimentului de 5 EUR prevăzut la 
articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf. 

În cazul în care diferența menționată la primul paragraf nu este plătită în termen de o lună, garanția specifică 
prevăzută la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 6 alineatele (1) și (2) se reține.”  

7. Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXĂ 

„ANEXA I 

Modelul menționat la articolul 2 alineatul (4) 

Produs descărcat (cod NC și, în cazul grâului comun, al grâului dur și al porumbului, calitatea declarată în conformitate 
cu articolul 5): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cantitate descărcată (în kilograme): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”   
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1329 AL COMISIEI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului în ceea ce privește 
condițiile de folosire a unui contingent tarifar al Uniunii consolidat în cadrul GATT pentru 

preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, alocat Statelor Unite ale Americii 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de 
administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva contingente tarifare 
comunitare, de stabilire a modalităților de modificare sau de adaptare a contingentelor menționate și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 al Consiliului (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (b), 

întrucât: 

(1)  În urma acordului dintre Uniune și Statele Unite ale Americii încheiat în temeiul Deciziei 2013/125/UE 
a Consiliului (2), Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 624/2013 al Comisiei (3) a modificat anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 32/2000 începând cu 1 iulie 2013 în sensul de a deschide un nou contingent tarifar de 
1 550 de tone consolidat în cadrul GATT pentru importurile în Uniune de preparate alimentare nedenumite sau 
necuprinse în altă parte, încadrate la codul NC 2106 90 98 și originare din Statele Unite ale Americii. 

(2)  Deoarece contingentele tarifare specifice unor țări sunt repartizate în funcție de originea mărfurilor, s-a considerat 
oportun să se introducă în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 obligația de a prezenta un certificat de 
origine, în conformitate cu legislația în vigoare a Uniunii privind originea nepreferențială, ori de câte ori se 
depune o declarație de punere în liberă circulație în ceea privește preparatele alimentare destinate să beneficieze 
de noul contingent tarifar. 

(3)  Cu toate acestea, prin scrisoarea din 26 aprilie 2016, Statele Unite ale Americii au solicitat ca această obligație să 
fie eliminată. Scrisoarea explică faptul că produsele care beneficiază de contingentul tarifar sunt exportate de pe 
întreg teritoriul Statelor Unite și, deși sarcina de eliberare a certificatelor de origine este descentralizată, resursele 
necesare pentru a se conforma unui astfel de sistem de certificare pe suport de hârtie face această sarcină excesiv 
de împovărătoare. 

(4)  În ceea ce privește riscul ca produsele care nu sunt originare din Statele Unite să poate fi importate în cadrul 
contingentului tarifar în cazul în care obligația este eliminată, articolul 61 din Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013 (4) permite deja autorităților vamale să solicite declaranților să facă dovada originii mărfurilor prin 
alte mijloace decât prezentarea unui certificat de origine în conformitate cu articolele 57, 58 și 59 din 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (5). Aplicarea corectă a normelor poate fi astfel 
asigurată chiar dacă obligația de a furniza un certificat de origine este eliminată pentru a reduce sarcina adminis
trativă impusă exportatorilor. 

(5) În consecință, având în vedere aceste circumstanțe excepționale, este oportun să se permită importatorilor respec
tivelor produse să utilizeze contingentul tarifar fără să trebuiască să prezinte un certificat de origine. 

(6)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 32/2000 ar trebui modificat în consecință. 

(7)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal, 
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(1) JO L 5, 8.1.2000, p. 1. 
(2) Decizia 2013/125/UE a Consiliului din 25 februarie 2013 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 

Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife 
și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul 
procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (JO L 69, 13.3.2013, p. 4). 

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 624/2013 al Comisiei din 27 iunie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) 
nr. 32/2000 al Consiliului în ceea ce privește un nou contingent tarifar al Uniunii consolidat în cadrul GATT, pentru preparate alimentare 
nedenumite și necuprinse în altă parte, alocat Statelor Unite ale Americii (JO L 177, 28.6.2013, p. 21). 

(4) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al 
Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1). 

(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în 
aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului 
vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). 



ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000, în rândul referitor la numărul de ordine 09.0096, în coloana „Rata taxei  
(%)”, nota de subsol cu textul: „Pentru a beneficia de contingentul tarifar este necesară prezentarea unui certificat de 
origine eliberat de autoritățile competente din Statele Unite ale Americii, în conformitate cu articolele 55-65 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93” se elimină. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1330 AL COMISIEI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive 
împotriva Republicii Populare Democrate Coreene 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Populare Democrate Coreene (1), în special articolul 13 alineatul (1) literele (d) și (e), 

întrucât: 

(1)  Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 cuprinde lista persoanelor, entităților și organismelor care au fost 
desemnate de Comitetul de sancțiuni sau de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) și 
cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat. 

(2)  Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 cuprinde lista persoanelor, entităților și organismelor care nu au fost 
incluse în lista din anexa IV, dar care au fost identificate de către Consiliu și cărora li se aplică înghețarea 
fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior. 

(3)  La 5 iunie 2017, Comitetul de sancțiuni a modificat mențiunile referitoare la două dintre entitățile care fac 
obiectul măsurilor restrictive. 

(4)  La 2 iunie 2017, CSONU a adoptat Rezoluția 2356 (2017), prin care adaugă 14 persoane fizice și patru entități 
pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive. Persoanele și entitățile respective au fost 
adăugate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/970 
al Comisiei (2). Prin urmare, unele dintre persoanele și entitățile respective ar trebui eliminate din anexa V la 
Regulamentul (CE) nr. 329/2007 întrucât acum sunt desemnate în anexa IV. 

(5)  Prin urmare, anexele IV și V ar trebui modificate în mod corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică în conformitate cu anexele I și II la prezentul 
regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Comisie, 

Pentru președinte 

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă  
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(1) JO L 88, 29.3.2007, p. 1. 
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/970 al Comisiei din 8 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al 

Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (JO L 146, 9.6.2017, p. 129). 



ANEXA I 

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007, rubrica „B. Persoane juridice, entități și organisme” se modifică după 
cum urmează:  

1. „(8)  Namchongang Trading Corporation [alias (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation,  
(d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation, (f) Namhung Trading Corporation]. 
Alte informații: (a) situată în Phenian, RPDC; (b) Namchongang este o societate comercială din Coreea de Nord 
subordonată Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA). Namchongang a fost implicată în achiziția 
pompelor de vid de origine japoneză care au fost identificate într-o instalație nucleară din Coreea de Nord, 
precum și în achiziții cu caracter nuclear asociate cu un cetățean german. A fost de asemenea implicată în 
achiziția de tuburi de aluminiu și alte echipamente destinate în mod special unui program de îmbogățire 
a uraniului începând din a doua jumătate a anilor ′90. Reprezentantul său este un fost diplomat care a activat ca 
reprezentant al Coreei de Nord pentru inspecția instalațiilor nucleare de la Yongbyon de către Agenția Interna
țională pentru Energie Atomică (AIEA) din 2007. Activitățile de proliferare ale Namchongang constituie un 
motiv serios de îngrijorare, având în vedere activitățile de proliferare din trecut ale RPDC. Data desemnării: 
16.7.2009.”, 

se înlocuiește cu: 

„(8)  Namchongang Trading Corporation (alias: NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG 
CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; 
Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading 
Corporation); (a) situată în Phenian, Coreea de Nord; Sengujadong 11-2/(sau Kwangbok-dong) Mangyongdae 
District, Phenian, Coreea de Nord; (b) Namchongang este o societate comercială din Coreea de Nord 
subordonată Biroului General pentru Energie Atomică (GBAE). Namchongang a fost implicată în achiziția 
pompelor de vid de origine japoneză care au fost identificate într-o instalație nucleară din Coreea de Nord, 
precum și în achiziții cu caracter nuclear asociate cu un cetățean german. A fost de asemenea implicată în 
achiziția de tuburi de aluminiu și alte echipamente destinate în mod special unui program de îmbogățire 
a uraniului începând din a doua jumătate a anilor 1990. Reprezentantul său este un fost diplomat care a activat 
ca reprezentant al Coreei de Nord pentru inspecția instalațiilor nucleare de la Yongbyon de către Agenția Interna
țională pentru Energie Atomică (AIEA) din 2007. Activitățile de proliferare ale Namchongang constituie un 
motiv serios de îngrijorare, având în vedere activitățile de proliferare din trecut ale RPDC. Numere de telefon: 
+850-2-18111, 18222 (int. 8573). Număr de fax: +850-2-381-4687. Data desemnării: 16.7.2009.”  

2. „(10)  Green Pine Associated Corporation [alias (a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; (b) CHONGSONG 
YONHAP; (c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; (d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; (e) JINDALLAE;  
(f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; (g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT 
CORPORATION; (h) SAEINGP'IL COMPANY]. Adresă: (a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, 
Hyongjesan-Guyok, Phenian, RPDC, (b) Nungrado, Phenian, RPDC. Alte informații: Green Pine Associated 
Corporation («Green Pine») a preluat un număr important de activități ale Korea Mining Development Trading 
Corporation (KOMID). KOMID a fost desemnată de către Comitet în aprilie 2009 și este cel mai important 
traficant de armament și exportator principal al produselor și echipamentelor aferente rachetelor balistice și 
armelor convenționale din RPDC. Green Pine este responsabilă și de aproximativ jumătate din exporturile de 
armament și material conex ale RPDC. Green Pine a fost identificată pentru a fi sancționată pentru exporturile 
de armament sau material conex din Coreea de Nord. Green Pine este specializată în producția de construcții 
navale și armament militar maritim, cum ar fi submarine, ambarcațiuni militare și sisteme de lansatoare; de 
asemenea, a exportat torpile și a furnizat asistență tehnică unor societăți iraniene din domenii conexe apărării. 
Data desemnării: 2.5.2012.”, 

se înlocuiește cu: 

„(10)  Green Pine Associated Corporation (alias: Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; 
Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural 
Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development 
and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation). Adresă: (a) c/o Reconnaissance General Bureau 
Headquarters, HyongjesanGuyok, Phenian, Coreea de Nord; (b) Nungrado, Phenian, RPDC; (c) Rakrang No. 1 
Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Phenian, Coreea de Nord. Alte 
informații: Green Pine Associated Corporation («Green Pine») a preluat un număr important de activități ale 
Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID a fost desemnată de Comitetul pentru 
sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul traficant de armament și exportator de produse și echipamente 
aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din Coreea de Nord. Green Pine este responsabilă și de 
aproximativ jumătate din exporturile de armament și material conex ale RPDC. Green Pine a fost identificată 
pentru a fi sancționată pentru exporturile de armament sau material conex din Coreea de Nord. Green Pine 
este specializată în producția de construcții navale și armament militar maritim, cum ar fi submarine, 
ambarcațiuni militare și sisteme de lansatoare; de asemenea, a exportat torpile și a furnizat asistență tehnică 
unor societăți iraniene din domenii conexe apărării. Număr de telefon: +850-2-18111(int. 8327). Număr de 
fax: +850-2-3814685 și +850-2-3813372 Adrese de e-mail: pac@silibank.com și kndic@co.chesin.com. Data 
desemnării: 2.5.2012.” 
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3. „(46)  Forța de Rachete Strategice a Armatei Populare Coreene (alias Forța de Rachete Strategice; Comandamentul 
Forței de Rachete Strategice a APC). Situare: Phenian, Coreea de Nord. Alte informații: Forța de Rachete 
Strategice a Armatei Populare Coreene este responsabilă de toate programele de rachete balistice ale Coreei de 
Nord și este responsabilă de lansările SCUD și NODONG.”, 

se înlocuiește cu: 

„(46)  Forța de Rachete Strategice a Armatei Populare Coreene (alias: Forța de Rachete Strategice; Comandamentul 
Forțelor de Rachete Strategice ale APC; Forța Strategică; Forțele Strategice). Situare: Phenian, Coreea de Nord. 
Alte informații: Forța de Rachete Strategice a Armatei Populare Coreene este responsabilă de toate programele 
de rachete balistice ale Coreei de Nord și este responsabilă de lansările SCUD și NODONG. Data desemnării: 
2.6.2017.”  
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ANEXA II 

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică după cum urmează:  

1. La rubrica „A. Persoanele fizice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a)”, se elimină următoarele mențiuni: 

„11.  PAK To-Chun”; și 

„9.  PAEK Se-bong”.  

2. La rubrica „B. Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a)”, se elimină 
următoarea mențiune: 

„17.  Forțele de Rachete Strategice”.  
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DECIZII 

DECIZIA (UE) 2017/1331 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 4 iulie 2017 

de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (1), în special punctul 14 al 
doilea paragraf, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1)  Articolul 13 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (2) a instituit o marjă pentru situații 
neprevăzute de până la 0,03 % din venitul național brut al Uniunii. 

(2)  În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, Comisia a calculat suma absolută 
a marjei pentru situații neprevăzute pentru 2014 (3). 

(3)  Prin Decizia (UE) 2015/435 (4), Parlamentul European și Consiliul au mobilizat marja pentru situații neprevăzute 
pentru a pune la dispoziție în 2014 credite de plată suplimentare, care urmează să fie compensate în perioada 
2018-2020. 

(4)  Conform previziunilor pe termen mediu privind plățile, prezentate în contextul evaluării la jumătatea perioadei, 
este de așteptat ca plafoanele anuale de plăți pentru perioada 2018-2020 să fie supuse unor presiuni. 

(5)  Proiectul de buget pentru exercițiul 2017 arată o marjă sub plafonul de plăți de 9,6 miliarde EUR, care permite 
compensarea integrală a sumei mobilizate în 2014. 

(6)  Decizia (UE) 2015/435 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia (UE) 2015/435 se modifică după cum urmează:  

1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 1 

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se mobilizează marja pentru situații 
neprevăzute pentru a se pune la dispoziție suma de 2 818 233 715 EUR în credite de plată, peste plafonul de plăți al 
cadrului financiar multianual.” 
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(1) JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
(2) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru 

perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 
(3) Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 20 decembrie 2013 privind ajustarea tehnică a cadrului financiar 

pentru 2014 în funcție de evoluțiile VNB [COM(2013) 928]. 
(4) Decizia (UE) 2015/435 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2014 privind mobilizarea marjei pentru situații 

neprevăzute (JO L 72, 17.3.2015, p. 4). 



2. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 2 

Suma de 2 818 233 715 EUR se compensează din marja disponibilă sub plafonul de plăți pentru exercițiul 2017.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Strasbourg, 4 iulie 2017. 

Pentru Parlamentul European 

Președintele 
A. TAJANI  

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. MAASIKAS   
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1332 A CONSILIULUI 

din 11 iulie 2017 

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE de stabilire a unei liste a țărilor terțe 
necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit ilegal, nedeclarat și 

nereglementat, în ceea ce privește Uniunea Comorelor 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem 
comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare 
a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (1), în special articolul 33 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

1. INTRODUCERE ȘI PROCEDURĂ 

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 (denumit în continuare„Regulamentul INN”) instituie un sistem al Uniunii 
pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN). 

(2)  Capitolul VI din Regulamentul INN definește procedura în ceea ce privește identificarea țărilor terțe necooperante, 
demersurile cu privire la țările identificate ca țări terțe necooperante, stabilirea unei liste a țărilor terțe 
necooperante, radierea de pe lista țărilor terțe necooperante, publicarea listei țărilor terțe necooperante și 
eventualele măsuri de urgență. 

(3)  La 24 martie 2014 Consiliul a adoptat Decizia de punere în aplicare 2014/170/UE (2) care stabilește o listă 
a țărilor terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN în temeiul Regulamentului 
INN. 

(4)  În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul INN, prin Decizia din 1 octombrie 2015 (denumită în 
continuare „Decizia din 1 octombrie 2015”) (3), Comisia a notificat Uniunea Comorelor (denumită în continuare 
„Comore”) cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară pe care Comisia o consideră țară terță 
necooperantă. 

(5)  În Decizia din 1 octombrie 2015, Comisia a inclus informații privind faptele și considerentele esențiale care stau 
la baza acestei posibile identificări. 

(6)  Decizia din 1 octombrie 2015 a fost notificată Comorelor împreună cu o scrisoare cu aceeași dată prin care se 
sugera Comorelor să pună în aplicare, în strânsă cooperare cu Comisia, un plan de acțiune pentru remedierea 
deficiențelor identificate. 

(7)  Comisia a invitat Comorele, în special: (i) să ia toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare acțiunile 
cuprinse în planul de acțiune sugerat de Comisie; (ii) să evalueze punerea în aplicare a acțiunilor respective; 
și (iii) să trimită Comisiei, o dată la șase luni, rapoarte detaliate de evaluare a aplicării fiecăreia dintre acțiunile 
respective privind, între altele, eficacitatea individuală și/sau generală în ceea ce privește asigurarea unui sistem de 
control al pescuitului pe deplin conform. 
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(1) JO L 286, 29.10.2008, p. 1. 
(2) Decizia de punere în aplicare 2014/170/UE a Consiliului din 24 martie 2014 de stabilire a unei liste a țărilor terțe necooperante în ceea 

ce privește combaterea activităților de pescuit INN în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar 
pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (JO L 91, 27.3.2014, p. 43). 

(3) Decizia Comisiei din 1 octombrie 2015 de notificare a unei țări terțe cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță 
necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (JO C 324, 2.10.2015, p. 6). 



(8)  Comorele au avut posibilitatea de a răspunde în scris și verbal la Decizia din 1 octombrie 2015, precum și la alte 
informații pertinente comunicate de Comisie, permițându-le să prezinte probe care să infirme sau să completeze 
faptele prezentate în Decizia din 1 octombrie 2015. Comorelor li s-a asigurat dreptul de a solicita sau de 
a furniza informații suplimentare. 

(9)  Prin Decizia din 1 octombrie 2015 și scrisoarea sa, Comisia a inițiat un proces de dialog cu Comorele și 
a subliniat că apreciază că o perioadă de șase luni este, în principiu, suficientă pentru a se ajunge la un acord. 

(10)  Comisia a continuat să solicite și să verifice toate informațiile pe care le-a considerat necesare. Observațiile 
prezentate verbal și în scris de Comore ca urmare a Deciziei din 1 octombrie 2015 au fost examinate și luate în 
considerare. Comorele au fost informate permanent, verbal sau în scris, cu privire la deliberările Comisiei. 

(11)  Comisia a considerat însă că domeniile problematice și deficiențele, astfel cum sunt descrise în Decizia din 
1 octombrie 2015, nu au fost abordate în mod suficient de Comore. În plus, Comisia a concluzionat că măsurile 
din planul de acțiune nu au fost puse în aplicare integral. În consecință, Comisia a adoptat Decizia de punere în 
aplicare (UE) 2017/889 (1) identificând Comorele ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea 
pescuitului INN. 

(12)  Pe baza procedurilor de anchetă și dialog desfășurate de Comisie, inclusiv a corespondenței transmise și 
a reuniunilor care au avut loc, precum și pe baza motivelor pe care se întemeiază Decizia din 1 octombrie 2015 
și Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/889, este oportun să se înscrie Comorele pe lista țărilor terțe 
necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN. 

(13)  În conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul INN, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la 
propunerea Comisiei, elimină o țară terță de pe lista de țări terțe necooperante dacă țara în cauză demonstrează 
că situația care a justificat includerea sa pe listă a fost remediată. Decizia de eliminare ia în considerare și dacă 
țara terță în cauză a adoptat măsuri concrete care permit să se ajungă la o îmbunătățire durabilă a situației. 

2. IDENTIFICAREA COMORELOR CA ȚARĂ TERȚĂ NECOOPERANTĂ 

(14)  În Decizia din 1 octombrie 2015, Comisia a analizat obligațiile Comorelor și a evaluat respectarea de către 
acestea a obligațiilor internaționale care le revin în calitate de stat de pavilion, portuar, de coastă sau de piață. În 
scopul analizei respective, Comisia a ținut seama de parametrii enumerați la articolul 31 alineatele (4)-(7) din 
regulamentul INN. 

(15)  Comisia a analizat îndeplinirea de către Comore a obligațiilor internaționale care le revin în conformitate cu 
concluziile stabilite în Decizia din 1 octombrie 2015, luând în considerare informațiile relevante furnizate în 
această privință de Comore, planul de acțiune sugerat și măsurile luate pentru remedierea situației. 

(16)  Principalele deficiențe identificate de Comisie în planul de acțiune sugerat se refereau la mai multe lipsuri în ceea 
ce privește punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute de dreptul internațional, legate mai ales de: neadoptarea 
unui cadru legal adecvat și a procedurilor de înmatriculare și de acordare a licențelor; lipsa de cooperare și de 
schimb de informații în cadrul administrației comoriene și cu țări terțe în care operează navele Comorelor; lipsa 
unui sistem adecvat și eficient de monitorizare, control și supraveghere;și lipsa unui sistem de sancționare 
disuasivă. Alte deficiențe identificate sunt legate, în mod mai general, de respectarea obligațiilor internaționale, 
inclusiv a celor prevăzute de recomandările și rezoluțiile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului. S-au 
identificat, de asemenea, nerespectări ale recomandărilor și rezoluțiilor organismelor relevante, cum ar fi Planul 
internațional de acțiune împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și Orientările voluntare privind 
performanța statului de pavilion, ambele ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Cu 
toate acestea, nerespectarea recomandărilor și rezoluțiilor fără caracter obligatoriu a fost luată în considerare 
numai ca probă circumstanțială și nu a stat la baza identificării. 
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(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/889 a Comisiei din 23 mai 2017 de identificare a Uniunii Comorelor ca țară terță necooperantă 
în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (JO L 135, 24.5.2017, p. 35). 



(17)  În Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/889, Comisia a identificat Comorele ca țară terță necooperantă în 
temeiul Regulamentului INN. 

(18)  În ceea ce privește posibilele constrângeri din Comore în calitate de țară în curs de dezvoltare este de remarcat 
faptul că nivelul dezvoltării și performanța generală a Comorelor cu privire la gestionarea pescuitului pot fi 
afectate de nivelul său de dezvoltare. Totuși, având în vedere natura deficiențelor constatate în Comore, nivelul de 
dezvoltare al acestei țări nu poate scuza sau justifica în totalitate performanța sa generală ca stat de pavilion, 
portuar, de coastă sau de piață în ceea ce privește activitățile de pescuit și caracterul insuficient al acțiunilor sale 
de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului INN. 

(19)  Având în vedere Decizia din 1 octombrie 2015 și Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/889, precum și 
procesul de dialog desfășurat de Comisie cu Comorele și rezultatul respectivului proces, se poate concluziona că 
acțiunile întreprinse de Comore în ceea ce privește obligațiile care îi revin în calitate de stat de pavilion sunt 
insuficiente pentru a se conforma articolelor 63, 64, 91, 94, 117 și 118 din Convenția Organizației Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării. 

(20)  Prin urmare, Comorele nu au reușit să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional 
în calitate de stat de pavilion de a lua măsuri pentru a preveni, a descuraja și a elimina pescuitul INN. 

3. STABILIREA UNEI LISTE A ȚĂRILOR TERȚE NECOOPERANTE 

(21)  Având în vedere concluziile la care s-a ajuns în ceea ce privește Comorele, această țară ar trebui să fie inclusă, în 
conformitate cu articolul 33 din Regulamentul INN, pe lista țărilor terțe necooperante stabilită prin Decizia de 
punere în aplicare 2014/170/UE. Prin urmare, decizia menționată ar trebui modificată în consecință. 

(22)  Includerea Comorelor pe lista țărilor terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit 
INN atrage după sine aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 38 din Regulamentul INN. Articolul 38 
alineatul (1) din Regulamentul INN prevede interzicerea importului de produse pescărești capturate de navele care 
arborează pavilionul unor țări terțe necooperante. În cazul Comorelor această interdicție ar trebui să acopere 
toate stocurile și speciile, și anume toate produsele pescărești, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (8) 
din Regulamentul INN, întrucât neadoptarea de măsuri adecvate în legătură cu activitățile de pescuit INN care 
duce la identificarea Comorelor ca țară terță necooperantă nu este limitată la un anumit stoc sau la anumite 
specii. 

(23)  Se remarcă faptul că pescuitul INN, între altele, epuizează stocurile de pește, distruge habitatele marine, 
subminează conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor marine, denaturează concurența, pune în pericol 
securitatea alimentară, dezavantajează în mod nedrept pescarii corecți și fragilizează comunitățile costiere. Având 
în vedere amploarea problemelor legate de pescuitul INN se consideră necesar ca Uniunea să pună rapid în 
aplicare acțiunile cu privire la Comorele ca țară terță necooperantă. Drept consecință, prezenta decizie ar trebui 
să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

(24)  Dacă Comorele demonstrează că situația care a justificat includerea lor pe listă a fost remediată, Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, urmează să elimine Comorele de pe lista țărilor terțe 
necooperante în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul INN. Orice astfel de decizie de 
eliminare ar trebui să ia în considerare dacă Comorele a adoptat măsuri concrete care să permită obținerea unei 
îmbunătățiri durabile a situației, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Se adaugă „Uniunea Comorelor” în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/170/UE. 
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Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
T. TÕNISTE  
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1333 A CONSILIULUI 

din 11 iulie 2017 

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE de stabilire a unei liste a țărilor terțe 
necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit ilegal, nedeclarat și 

nereglementat, în ceea ce privește Saint Vincent și Grenadinele 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem 
comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare 
a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (1), în special articolul 33 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

1. INTRODUCERE ȘI PROCEDURĂ 

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 (denumit în continuare„Regulamentul INN”) instituie un sistem al Uniunii 
pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN). 

(2)  Capitolul VI din Regulamentul INN definește procedura în ceea ce privește identificarea țărilor terțe necooperante, 
demersurile cu privire la țările identificate ca țări terțe necooperante, stabilirea unei liste a țărilor terțe 
necooperante, radierea de pe lista țărilor terțe necooperante, publicarea listei țărilor terțe necooperante și 
eventualele măsuri de urgență. 

(3)  La 24 martie 2014 Consiliul a adoptat Decizia de punere în aplicare 2014/170/UE (2) care stabilește o listă 
a țărilor terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN în temeiul Regulamentului 
INN. 

(4)  În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul INN, prin Decizia din 12 decembrie 2014 (denumită în 
continuare „Decizia din 12 decembrie 2014”) (3), Comisia a notificat statului Saint Vincent și Grenadinele posibi
litatea de a fi identificat ca țară pe care Comisia o consideră țară terță necooperantă. 

(5)  În Decizia din 12 decembrie 2014, Comisia a inclus informații privind faptele și considerentele esențiale care stau 
la baza acestei posibile identificări. 

(6)  Decizia din 12 decembrie 2014 a fost notificată statului Saint Vincent și Grenadinele împreună cu o scrisoare cu 
aceeași dată prin care se sugera statului Saint Vincent și Grenadinele să pună în aplicare, în strânsă cooperare cu 
Comisia, un plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate. 

(7)  În special, Comisia a invitat Saint Vincent și Grenadinele: (i) să ia toate măsurile necesare pentru a pune în 
aplicare acțiunile cuprinse în planul de acțiune sugerat de către Comisie; să evalueze punerea în aplicare 
a acțiunilor respective; și (iii) să trimită Comisiei, o dată la șase luni, rapoarte detaliate de evaluare a aplicării 
fiecăreia dintre acțiunile respective privind, între altele, eficacitatea individuală și/sau generală în ceea ce privește 
asigurarea unui sistem de control al pescuitului pe deplin conform. 
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(1) JO L 286, 29.10.2008, p. 1. 
(2) Decizia de punere în aplicare 2014/170/UE a Consiliului din 24 martie 2014 de stabilire a unei liste a țărilor terțe necooperante în ceea 

ce privește combaterea activităților de pescuit INN în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar 
pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (JO L 91, 27.3.2014, p. 43). 

(3) Decizia Comisiei din 12 decembrie 2014 de notificare a unei țări terțe în privința căreia Comisia consideră că există posibilitatea de a fi 
identificată ca țară terță necooperantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar 
pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (JO C 453, 17.12.2014, p. 5). 



(8)  Saint Vincent și Grenadinele a avut posibilitatea de a răspunde în scris și verbal la Decizia din 12 decembrie 
2014, precum și la alte informații pertinente comunicate de Comisie, permițându-i să prezinte probe care să 
infirme sau să completeze faptele prezentate în decizia din 12 decembrie 2014. Statului Saint Vincent și 
Grenadinele i s-a asigurat dreptul de a solicita sau de a furniza informații suplimentare. 

(9)  Prin Decizia din 12 decembrie 2014 și scrisoarea sa, Comisia a inițiat un proces de dialog cu Saint Vincent și 
Grenadinele și a subliniat că apreciază că o perioadă de șase luni este, în principiu, suficientă pentru a se ajunge 
la un acord. 

(10)  Comisia a continuat să solicite și să verifice toate informațiile pe care le-a considerat necesare. Observațiile 
prezentate de Saint Vincent și Grenadinele verbal și în scris ca urmare a Deciziei din 12 decembrie 2014, au fost 
examinate și luate în considerare. Saint Vincent și Grenadinele a fost informat permanent verbal sau în scris cu 
privire la deliberările Comisiei. 

(11)  Comisia a considerat însă că domeniile problematice și deficiențele, astfel cum sunt descrise în Decizia din 
12 decembrie 2014, nu au fost abordate în mod suficient de Saint Vincent și Grenadinele. În plus, Comisia 
a concluzionat că nici măsurile sugerate în planul de acțiune nu au fost puse în aplicare integral. În consecință, 
Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/918 (1), identificând statul Saint Vincent și 
Grenadinele drept țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN. 

(12)  Pe baza procedurilor de anchetă și dialog desfășurate de Comisie, inclusiv a corespondenței transmise și 
a reuniunilor care au avut loc, precum și pe baza motivelor pe care se întemeiază Decizia din 12 decembrie 2014 
și Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/918, este oportun să se înscrie Saint Vincent și Grenadinele pe lista 
țărilor terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN. 

(13)  În conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul INN, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la 
propunerea Comisiei, elimină o țară terță de pe lista de țări terțe necooperante dacă țara în cauză demonstrează 
că situația care a justificat includerea sa pe listă a fost remediată. Decizia de eliminare ia în considerare și dacă 
țara terță în cauză a adoptat măsuri concrete care permit să ajungă la o îmbunătățire durabilă a situației. 

2. IDENTIFICAREA STATULUI SAINT VINCENT ȘI GRENADINELE CA ȚARĂ TERȚĂ NECOOPERANTĂ 

(14)  În Decizia din 12 decembrie 2014, Comisia a analizat obligațiile statului Saint Vincent și Grenadinele și a evaluat 
respectarea de către acesta a obligațiilor internaționale care îi revin în calitate de stat de pavilion, stat portuar, stat 
de coastă sau de piață. În scopul analizei respective, Comisia a ținut seama de parametrii enumerați la 
articolul 31 alineatele (4)-(7) din Regulamentul INN. 

(15)  Comisia a analizat îndeplinirea de către Saint Vincent și Grenadinele a obligațiilor internaționale care îi revin în 
conformitate cu concluziile stabilite în Decizia din 12 decembrie 2014, luând în considerare informațiile 
relevante furnizate în această privință de Saint Vincent și Grenadinele, planul de acțiune sugerat și măsurile luate 
pentru remedierea situației. 

(16)  Principalele deficiențe identificate de Comisie în planul de acțiune sugerat se refereau la mai multe probleme care 
țin de punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute de dreptul internațional, legate mai ales de: neadoptarea unui 
cadru legal adecvat; de lipsa unui sistem adecvat și eficient de monitorizare, control și supraveghere; de lipsa unui 
sistem de observare; și de lipsa unui sistem de sancționare disuasivă. Alte deficiențe identificate sunt legate, în 
mod mai general, de respectarea obligațiilor internaționale, inclusiv a recomandărilor și a rezoluțiilor organiza
țiilor regionale de gestionare a pescuitului, și a condițiilor de înmatriculare a navelor în conformitate cu dreptul 
internațional. S-au identificat, de asemenea, nerespectări ale recomandărilor și rezoluțiilor organismelor relevante, 
cum ar fi Planul internațional de acțiune împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și Orientările 
voluntare privind performanța statului de pavilion, ambele ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură. Cu toate acestea, nerespectarea recomandărilor și rezoluțiilor fără caracter obligatoriu a fost luată în 
considerare numai ca probă circumstanțială și nu a stat la baza identificării. 
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(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/918 a Comisiei din 23 mai 2017 de identificare a statului Saint Vincent și Grenadinele ca țară 
terță necooperantă în combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (JO L 139, 30.5.2017, p. 70). 



(17)  În Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/918, Comisia a identificat Saint Vincent și Grenadinele ca țară terță 
necooperantă în temeiul Regulamentului INN. 

(18)  În ceea ce privește posibilele constrângeri cu care se confruntă Saint Vincent și Grenadinele, ca țară în curs de 
dezvoltare, este de remarcat faptul că nivelul de dezvoltare și performanța generală a statului Saint Vincent și 
Grenadinele cu privire la pescuit nu sunt afectate de nivelul său general de dezvoltare. 

(19)  Având în vedere Decizia din 12 decembrie 2014 și Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/918, precum și 
procesul de dialog dintre Saint Vincent și Grenadinele și Comisie și rezultatul respectivului proces, se poate 
concluziona că acțiunile întreprinse de Saint Vincent și Grenadinele având în vedere obligațiile ce îi revin în 
calitate de stat de pavilion sunt insuficiente pentru a se conforma dispozițiilor articolelor 63, 64, 91, 94 și 117 
din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, ale articolelor 7, 18, 19, 20 și 23 din Acordul 
Organizației Națiunilor Unite de punere în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 referitoare la conservarea și gestionarea stocurilor de pești 
anadromi și a stocurilor de pești mari migratori, precum și ale articolului III alineatul (8) din Acordul privind 
promovarea respectării măsurilor internaționale de conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea 
liberă al Organizației Națiunilor Unite. 

(20) Prin urmare, Saint Vincent și Grenadinele nu a reușit să își îndeplinească obligațiile în temeiul dreptului interna
țional în calitate de stat de pavilion de a lua măsuri, a preveni, a descuraja și a elimina activitățile de pescuit INN. 

3. STABILIREA UNEI LISTE A ȚĂRILOR TERȚE NECOOPERANTE 

(21)  Având în vedere concluziile la care s-a ajuns în ceea ce privește Saint Vincent și Grenadinele, această țară ar 
trebui să fie inclusă, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul INN, pe lista țărilor terțe necooperante 
stabilită prin Decizia de punere în aplicare 2014/170/UE. Prin urmare, decizia respectivă ar trebui modificată în 
consecință. 

(22)  Includerea statului Saint Vincent și Grenadinele pe lista țărilor terțe necooperante în ceea ce privește combaterea 
activităților de pescuit INN atrage după sine aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 38 din Regulamentul INN. 
Articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul INN prevede interzicerea importului de produse pescărești capturate 
de navele care arborează pavilionul unor țări terțe necooperante. În cazul statului Saint Vincent și Grenadinele 
această interdicție ar trebui să acopere toate stocurile și speciile, și anume toate produsele pescărești astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul INN, întrucât lipsa de măsuri adecvate adoptate în 
legătură cu activitățile de pescuit INN care duce la identificarea statului Saint Vincent și Grenadinele drept țară 
terță necooperantă nu este limitată la un anumit stoc sau la anumite specii. 

(23)  Se remarcă faptul că pescuitul INN, între altele, epuizează stocurile de pește, distruge habitatele marine, 
subminează conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor marine, denaturează concurența, pune în pericol 
securitatea alimentară, dezavantajează în mod nedrept pescarii corecți și fragilizează comunitățile costiere. Având 
în vedere amploarea problemelor legate de pescuitul INN se consideră necesar ca Uniunea să pună rapid în 
aplicare acțiunile cu privire la Saint Vincent și Grenadinele ca țară terță necooperantă. Drept consecință, prezenta 
decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

(24)  Dacă Saint Vincent și Grenadinele demonstrează că situația care a justificat includerea sa pe listă a fost remediată, 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, urmează să elimine Saint Vincent și 
Grenadinele de pe lista de țări terțe necooperante în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul 
INN. Orice astfel de decizie de eliminare ia, de asemenea, în considerare dacă Saint Vincent și Grenadinele 
a adoptat măsuri concrete care să permită obținerea unei îmbunătățiri durabile a respectivei situații, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Se adaugă „Saint Vincent și Grenadinele” în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/170/UE. 
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Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
T. TÕNISTE  
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DECIZIA (UE) 2017/1334 A CONSILIULUI 

din 11 iulie 2017 

de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305, 

având în vedere propunerea guvernului italian, 

întrucât: 

(1)  La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 
2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. 

(2)  Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului 
Augusto ROLLANDIN, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Este numit în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se 
încheie la 25 ianuarie 2020: 

—  domnul Pierluigi MARQUIS, Consigliere e Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
T. TÕNISTE  
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(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42). 

(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25). 

(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru 
perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70). 



DECIZIA (UE) 2017/1335 A CONSILIULUI 

din 11 iulie 2017 

de numire a unui supleant, propus de Regatul Țărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305, 

având în vedere propunerea Guvernului Țărilor de Jos, 

întrucât: 

(1)  La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 
2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. 

(2)  Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei 
Ingrid VAN ENGELSHOVEN, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Este numită în calitatea de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se 
încheie la 25 ianuarie 2020: 

—  doamna S. (Saskia) BRUINES, wethouder van de gemeente 's-Gravenhage. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
T. TÕNISTE  
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(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42). 

(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25). 

(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru 
perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70). 



DECIZIA (UE) 2017/1336 A CONSILIULUI 

din 11 iulie 2017 

de numire a doi membri și a unui supleant, propuși de Republica Federală Germania, în cadrul 
Comitetului Regiunilor 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305, 

având în vedere propunerea guvernului german, 

întrucât: 

(1)  La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1),  
(UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. 

(2)  Două locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor 
doamnei Uta-Maria KUDER și domnului Detlef MÜLLER. 

(3)  Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului 
domnului Andreas TEXTER, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 
25 ianuarie 2020: 

(a)  în calitatea de membri: 

—  doamna Katy HOFFMEISTER, Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern; 

—  domnul Tilo GUNDLACK, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, 

și 

(b)  în calitatea de supleant: 

—  domnul Jochen SCHULTE, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
T. TÕNISTE  
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(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42). 

(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25). 

(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru 
perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70). 



DECIZIA (UE) 2017/1337 A CONSILIULUI 

din 11 iulie 2017 

de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Malta, în cadrul Comitetului Regiunilor 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305, 

având în vedere propunerea guvernului Maltei, 

întrucât: 

(1)  La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1),  
(UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. 

(2)  Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului 
domnului Marc SANT. 

(3)  Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a numirii domnului Mario FAVA în calitatea de membru în cadrul 
Comitetului Regiunilor, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 
25 ianuarie 2020: 

(a)  în calitatea de membru: 

—  domnul Mario FAVA, Councillor, Swieqi, Local Council 

și 

(b)  în calitatea de supleant: 

—  doamna Sarah AGIUS, Mayor, Haz-Zebbug, Città Rohan, Local Council, Malta. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
T. TÕNISTE  
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(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42). 

(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor 
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25). 

(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru 
perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70). 



DECIZIA (PESC) 2017/1338 A CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din 
Libia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333 (1). 

(2)  Consiliul a luat act anterior de importanța stabilității în Libia și s-a oferit să sprijine autoritățile libiene 
recunoscute prin Acordul politic libian pentru a combate introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe 
umane. 

(3)  Introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane contribuie la destabilizarea situației politice și în 
materie de securitate din Libia. 

(4)  Ar trebui să se aplice restricții la exportul anumitor produse către Libia care ar putea fi utilizate pentru a facilita 
introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane. 

(5)  Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Articolul 10 din Decizia (PESC) 2015/1333 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 10 

(1) Statele membre solicită resortisanților lor, persoanelor care se află sub jurisdicția lor și firmelor constituite pe 
teritoriul lor sau supuse jurisdicției lor să dea dovadă de vigilență atunci când fac afaceri cu entități constituite în 
Libia sau supuse jurisdicției libiene și cu orice persoane și entități care acționează în numele lor sau sub conducerea 
lor și cu entități deținute sau controlate de acestea, în vederea prevenirii desfășurării de afaceri care ar putea 
contribui la violență și utilizarea forței împotriva civililor. 

(2) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de anumite nave și motoare către Libia, care ar putea fi folosite 
pentru introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe 
teritoriile statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul acestora este 
condiționat de autorizarea de către autoritatea competentă din statul membru, indiferent dacă produsele provin sau 
nu de pe teritoriul acestuia. 

(3) Autoritățile competente ale statelor membre nu autorizează vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul 
produselor menționate la alineatul (2) dacă au motive întemeiate să creadă că acestea ar fi utilizate pentru 
introducerea ilegală de migranți și pentru traficul de ființe umane. 

(4) Alineatul (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exporturilor efectuate de autoritățile din statele 
membre către guvernul libian. 

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului 
articol.” 
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(1) Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare 
a Deciziei 2011/137/PESC (JO L 206, 1.8.2015, p. 34). 



Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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DECIZIA (PESC) 2017/1339 A CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Populare Democrate Coreene 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (1), în special articolul 33, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 27 mai 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/849. 

(2)  În conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2016/849, Consiliul aplică modificările aduse 
anexei I pe baza unei hotărâri a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) sau 
a Comitetului de sancțiuni. 

(3)  La 5 iunie 2017, CSONU instituit în temeiul Rezoluției 1718 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite a modificat rubricile referitoare la două entități care fac obiectul măsurilor restrictive. 

(4)  La 2 iunie 2017, CSONU a adăugat 14 persoane și patru entități pe lista persoanelor și entităților cărora li se 
aplică măsuri restrictive. Persoanele și entitățile respective au fost adăugate, în consecință, în anexa I la Decizia  
(PESC) 2016/849 prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/975 a Consiliului (2). Unele dintre persoanele și 
entitățile respective ar trebui, prin urmare, să fie eliminate din anexa II la Decizia (PESC) 2016/849 întrucât, în 
prezent, sunt desemnate în anexa I. 

(5)  Prin urmare, anexele I și II la Decizia (PESC) 2016/849 ar trebui modificate în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa I la Decizia (PESC) 2016/849 se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Anexa II la Decizia (PESC) 2016/849 se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta decizie. 

Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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(1) JO L 141, 28.5.2016, p. 79. 
(2) Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/975 a Consiliului din 8 iunie 2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 

privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (JO L 146, 9.6.2017, p. 145). 



ANEXA I 

În anexa I la Decizia (PESC) 2016/849, rubricile pentru persoanele și entitățile menționate mai jos se înlocuiesc după 
cum urmează: 

A. Persoane  

Nume Pseudonim Data nașterii Data desemnării 
de ONU Motive 

„2. Ri Je-Son Nume coreean: 

; 

Nume chinezesc: 

cunoscut și sub 
numele Ri Che 
Son 

1938 16.7.2009 Ministrul industriei energiei atomice din apri
lie 2014. Fost director al Biroului General 
pentru Energie Atomică (BGEA), principala 
agenție care conduce programul nuclear al 
RPDC; a facilitat o serie de inițiative nucleare, 
printre care gestionarea de către BGEA a Cen
trului de Cercetare Nucleară de la Yongbyon 
și a Namchongang Trading Corporation.”  

B. Entități  

Nume Pseudonim Amplasament Data desemnării 
de ONU Alte informații 

„4. Namchongang 
Trading 
Corporation 

(a) NCG,  
(b) NAMCHONGAN
G TRADING,  
(c) NAM CHON 
GANG 
CORPORATION,  
(d) NOMCHONGAN
G TRADING CO.,  
(e) NAM CHONG 
GAN TRADING 
CORPORATION,  
(f) Namhung Trading 
Corporation,  
(g) Korea 
Daeryonggang 
Trading Corporation,  
(h) Korea 
Tearyonggang 
Trading Corporation 

(a) Phenian, Republica 
Populară Democrată 
Coreeană,  
(b) Sengujadong 
11-2/(sau Kwangbok- 
dong), Districtul 
Mangyongdae, Phenian, 
Republica Populară 
Democrată Coreeană 

16.7.2009 Namchongang este o socie
tate comercială din RPDC 
subordonată Biroului Gene
ral pentru Energie Atomică  
(BGEA). Namchongang a fost 
implicată în achiziția pompe
lor de vid de origine japo
neză care au fost identificate 
într-o instalație nucleară din 
RPDC, precum și în achiziții 
cu caracter nuclear asociate 
cu un cetățean german. 
A fost de asemenea implicată 
în achiziția de tuburi de alu
miniu și alte echipamente 
destinate în mod special 
unui program de îmbogățire 
a uraniului începând din 
a doua jumătate a anilor '90. 
Reprezentantul său este un 
fost diplomat care a activat 
ca reprezentant al RPDC 
pentru inspecția instalațiilor 
nucleare de la Yongbyon de 
către Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică  
(AIEA) din 2007. Activitățile 
de proliferare ale Namchon
gang constituie un motiv se
rios de îngrijorare, având în 
vedere activitățile de prolife
rare din trecut ale RPDC. 
Numere de telefon: +850-2- 
18111, 18222 (ext. 8573). 
Număr de fax: +850-2-381- 
4687. 
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Nume Pseudonim Amplasament Data desemnării 
de ONU Alte informații 

15. Green Pine 
Associated 
Corporation 

(a) Cho'ngsong 
United Trading 
Company;  
(b) Chongsong 
Yonhap;  
(c) Ch'o'ngsong 
Yo'nhap; (d) Chosun 
Chawo'n Kaebal 
T'uja Hoesa;  
(e) Jindallae;  
(f) Ku'm- haeryong 
Company LTD;  
(g) Natural 
Resources 
Development and 
Investment 
Corporation;  
(h) Saeingp'il 
Company;  
(i) National 
Resources 
Development and 
Investment 
Corporation;  
(j) Saeng Pil Trading 
Corporation 

(a) c/o Reconnaissance 
General Bureau 
Headquarters, 
Hyongjesan-Guyok, 
Phenian, Republica 
Populară Democrată 
Coreeană; (b) Nungrado, 
Phenian, Republica 
Populară Democrată 
Coreeană; (c) Rakrang 
No. 1 Districtul 
Rakrang Phenian 
Coreea, Chilgol-1 dong, 
Districtul Mangyongdae, 
Phenian, Republica 
Populară Democrată 
Coreeană 

2.5.2012 Green Pine Associated Cor
poration («Green Pine») a pre
luat un număr important de 
activități ale Korea Mining 
Development Trading Cor
poration (KOMID). KOMID 
a fost desemnată de comitet 
în aprilie 2009 și este princi
palul comerciant de arma
ment și exportator de pro
duse și echipamente aferente 
rachetelor balistice și arme
lor convenționale din RPDC. 
Green Pine este responsabilă, 
de asemenea, de aproximativ 
jumătate din armele și mate
rialul aferent exportate de 
RPDC. Green Pine a fost 
identificată pentru a fi sanc
ționată pentru exporturile de 
armament și material conex 
din Coreea de Nord. Green 
Pine este specializată în pro
ducția de construcții navale 
și armament militar maritim, 
cum ar fi submarine, ambar
cațiuni militare și sisteme de 
lansatoare; de asemenea, a ex
portat torpile și asistență 
tehnică unor societăți ira
niene din domenii conexe 
apărării. Număr de telefon: 
+850-2-18111 (ext. 8327). 
Numere de fax: +850-2- 
3814685 sau +850-2- 
3813372. Adrese de e-mail: 
pac@silibank.com și kndic@ 
co.chesin.com. 

46. Forța de 
Rachete 
Strategice 
a Armatei 
Populare 
Coreene 

Forța de Rachete 
Strategice; 
Comandamentul 
Forței de Rachete 
Strategice a APC; 
Forța strategică; 
Forțele strategice 

Phenian, RPDC 2.6.2017 Forța de Rachete Strategice 
a Armatei Populare Coreene 
este responsabilă de toate 
programele de rachete balis
tice ale RPDC și de lansările 
SCUD și NODONG.”   
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ANEXA II 

În anexa II la Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului, rubricile pentru persoanele și entitățile enumerate mai jos se 
elimină: 

I.  Persoanele și entitățile care sunt responsabile de programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice 
sau alte programe legate de arme de distrugere în masă, ori persoane sau entități acționând în numele acestora sau în 
conformitate cu instrucțiunile lor, ori entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea. 

A.  Persoane  

„6. PAEK Se-bong  

12. PAK To-Chun” 

B.  Entități  

„7. Forțele strategice pentru rachete”   
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DECIZIA (PESC) 2017/1340 A CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva 
Republicii Democratice Congo 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere Decizia 2010/788/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive 
împotriva Republicii Democratice Congo și de abrogare a Poziției comune 2008/369/PESC (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 20 decembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/788/PESC. 

(2)  La 21 iunie 2017, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2360 (2017), care 
modifică criteriile de includere pe listă care reglementează măsurile restrictive ale ONU. 

(3)  Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare anumite măsuri. 

(4)  Prin urmare, Decizia 2010/788/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

La articolul 3 alineatul (1) din Decizia 2010/788/PESC, litera (i) se înlocuiește cu următorul text: 

„(i)  planificarea, conducerea, sponsorizarea sau participarea la atacuri împotriva forțelor de menținere a păcii ale 
MONUSCO sau a personalului Organizației Națiunilor Unite, inclusiv a membrilor grupului de experți;”. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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(1) JO L 336, 21.12.2010, p. 30. 



DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2017/1341 A CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2), 

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1), în 
special articolul 30 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC. 

(2)  Având în vedere gravitatea situației din Siria, în special utilizarea de arme chimice de către regimul sirian și 
implicarea acestuia în proliferarea armelor chimice, 16 persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și 
juridice, a entităților sau organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 
2013/255/PESC. 

(3)  Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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ANEXĂ 

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista prevăzută în secțiunea A (Persoane) din anexa I la Decizia 
2013/255/PESC:  

Nume Informații de identifi
care Motive Data includerii 

pe listă 

„242 Samir Dabul 

(alias Samir Daaboul) 

Data nașterii: 
4 septembrie 1965 

Titlu: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă, numit în funcție 
după luna mai 2011. 

În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil 
de represiunea violentă împotriva populației civile și 
este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chi
mice. De asemenea, este asociat cu Centrul de cercetare 
și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

243. Ali Wanus 

(alias Ali Wannous) 

( ) 

Data nașterii: 
5 februarie 1964 

Titlu: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă, numit în funcție 
după luna mai 2011. 

În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil 
de represiunea violentă împotriva populației civile și 
este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chi
mice. 

De asemenea, este asociat cu Centrul de cercetare și stu
dii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

244. Yasin Ahmad Dahi 

(alias: Yasin Dahi; Yasin 
Dhahi) 

( ) 

Data nașterii: 1960 

Titlu: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă în cadrul forțelor ar
mate siriene, numit în funcție după luna mai 2011. Înalt 
ofițer în cadrul Direcției de informații militare a forțelor 
armate siriene. Fostul șef al secției 235 a Serviciului de 
informații militare din Damasc și al Serviciului de infor
mații militare din Homs. În calitatea sa de înalt ofițer în 
armată, este responsabil de represiunea violentă împo
triva populației civile. 

18.7.2017 

245. Muhammad Yousef 
Hasouri 

(alias: Mohammad 
Yousef Hasouri; 
Mohammed Yousef 
Hasouri) 

( ) 

Titlu: general de 
brigadă 

Generalul de brigadă Muhammad Hasouri este un înalt 
ofițer în cadrul forțelor aeriene siriene, numit în funcție 
după luna mai 2011. Deține funcția de șef al Statului- 
Major al Brigăzii 50 a forțelor aeriene și de comandant 
adjunct al bazei aeriene Shayrat. Generalul de brigadă 
Muhammad Hasouri își desfășoară activitatea în sectorul 
de proliferare a armelor chimice. În calitatea sa de înalt 
ofițer în armată, este responsabil de represiunea violentă 
împotriva populației civile în Siria. 

18.7.2017 

246. Malik Hasan 

(alias Malek Hassan) 

( ) 

Titlu: general-maior Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și coman
dant al Diviziei 22 a forțelor aeriene siriene, numit în 
funcție după luna mai 2011. 

În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene și 
fiind în lanțul de comandă al Diviziei 22, este responsa
bil de represiunea violentă împotriva populației civile în 
Siria, inclusiv de utilizarea armelor chimice de către ae
ronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub 
controlul Diviziei 22, cum ar fi atacul asupra Talmenes 
cu privire la care mecanismul de anchetă comun insti
tuit de Organizația Națiunilor Unite a raportat că a fost 
întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aero
dromul Hama. 

18.7.2017 
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247. Jayyiz Rayyan Al-Musa 

(alias: Jaez Sawada al- 
Hammoud al-Mousa; 
Jayez al-Hammoud al- 
Moussa) 

( ) 

Titlu: general-maior Guvernator al provinciei Hasaka, numit de Bashar Al- 
Assad; este asociat cu Bashar Al-Assad. 

Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost șef al 
Statului-Major al forțelor aeriene siriene. 

În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene, 
este responsabil de represiunea violentă împotriva popu
lației civile în Siria, inclusiv de utilizarea atacurilor cu 
arme chimice de către regimul sirian în perioada în care 
a fost șeful Statului-Major al forțelor aeriene siriene, 
după cum se menționează în raportul mecanismului de 
anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite. 

18.7.2017 

248. Mayzar 'Abdu Sawan 

(alias Meezar Sawan) 

( ) 

Titlu: general-maior Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și coman
dant al Diviziei 20 a forțelor aeriene siriene, numit în 
funcție după luna mai 2011. 

În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene, 
este responsabil de represiunea violentă împotriva popu
lației civile, inclusiv de atacuri asupra zonelor civile cu 
aeronave care operează de pe bazele aeriene aflate sub 
controlul Diviziei 20. 

18.7.2017 

249. Isam Zahr Al-Din 

(alias: Isam Zuhair al- 
Din; Isam Zohruddin; 
Issam Zahruddin; Issam 
Zahreddine; Essam 
Zahruddin) 

( ) 

Titlu: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă, înalt ofițer în Garda 
Republicană, numit în funcție după luna mai 2011. În 
calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de 
represiunea violentă împotriva populației civile, inclusiv 
în timpul asediului de la Baba Amr din februarie 2012. 

18.7.2017 

250. Mohammad Safwan 
Katan 

(alias Mohammad 
Safwan Qattan) 

( )  

Mohammad Safwan Katan este inginer în cadrul Centru
lui de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate in
clusă pe listă. Este implicat în proliferarea și livrarea de 
arme chimice. Mohammad Safwan Katan a fost implicat 
în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utili
zate împotriva populației civile din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

251. Mohammad Ziad 
Ghritawi 

(alias Mohammad Ziad 
Ghraywati) 

( )  

Mohammad Ziad Ghritawi este inginer în cadrul Cen
trului de cercetare și studii științifice din Siria. Este im
plicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Mo
hammad Ziad Ghritawi a fost implicat în construirea 
butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva 
populației civile din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 
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252. Mohammad Darar 
Khaludi 

(alias Mohammad Darar 
Khloudi) 

( )  

Mohammad Darar Khaludi este inginer în cadrul Cen
trului de cercetare și studii științifice din Siria. Este im
plicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Și des
pre Mohammad Darar Khaludi se știe că a fost implicat 
în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utili
zate împotriva populației civile din Siria. 

De asemenea, este asociat cu Centrul de cercetare și stu
dii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

253. Khaled Sawan 

( )  

Dr. Khaled Sawan este inginer în cadrul Centrului de 
cercetare și studii științifice din Siria, care este implicat 
în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost impli
cat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost 
utilizate împotriva populației civile din Siria. 

A fost asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

254. Raymond Rizq 

(alias Raymond Rizk) 

( )  

Raymond Rizq este inginer în cadrul Centrului de cerce
tare și studii științifice din Siria, implicat în proliferarea 
și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construi
rea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împo
triva populației civile din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

255. Fawwaz El-Atou 

(alias Fawaz Al Atto) 

( )  

Fawwaz El-Atou este tehnician de laborator în cadrul 
Centrului de cercetare și studii științifice din Siria, impli
cat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Fawwaz 
El-Atou a fost implicat în construirea butoaielor cu ex
ploziv care au fost utilizate împotriva populației civile 
din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

256. Fayez Asi 

(alias Fayez al-Asi) 

( )  

Fayez Asi este tehnician de laborator în cadrul Centrului 
de cercetare și studii științifice din Siria, implicat în pro
liferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în 
construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate 
împotriva populației civile din Siria. 

Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017 

257. Hala Sirhan 

(alias Halah Sirhan) 

( ) 

Data nașterii: 
5 ianuarie 1953 

Titlu: dr. 

Dr. Hala Sirhan colaborează cu Serviciul sirian de infor
mații militare, în cadrul Centrului de cercetare și studii 
științifice din Siria. Ea și-a desfășurat activitatea în Insti
tutul 3000, care este implicat în proliferarea de arme 
chimice. 

Este asociată cu Centrul de cercetare și studii științifice 
din Siria, o entitate inclusă pe listă. 

18.7.2017”   
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DECIZIA (PESC) 2017/1342 A CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

de modificare și de prelungire a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistență a Uniunii 
Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 
alineatul (2), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 22 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/233/PESC (1), prin care s-a instituit Misiunea de asistență 
a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya). 

(2)  La 19 ianuarie 2016, Comitetul politic și de securitate (COPS) a convenit să utilizeze cadrul existent al EUBAM 
Libya pentru a planifica o posibilă cooperare civilă în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comune/Re
formei Sectorului de Securitate cu guvernul libian de uniune națională, la cererea acestuia, contribuind astfel la 
eforturile Misiunii de sprijin a Organizației Națiunilor Unite în Libia (UNSMIL), și pe această bază a convenit să 
prelungească mandatul EUBAM Libya cu șase luni. Prin urmare, la 15 februarie 2016, Consiliul a adoptat Decizia  
(PESC) 2016/207 (2) de prelungire a EUBAM Libya până la 21 august 2016. 

(3)  La 4 august 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/1339 (3) de modificare a Deciziei 2013/233/PESC și 
de prelungire a acesteia până la 21 august 2017. 

(4)  Declarația de la Malta a membrilor Consiliului European din 3 februarie 2017 privind aspectele externe ale 
migrației a subliniat mai ales faptul că eforturile de stabilizare a Libiei sunt acum mai importante ca niciodată și 
că Uniunea va face tot posibilul pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv. În Libia, consolidarea capacităților 
este esențială pentru ca autoritățile să obțină controlul asupra frontierelor terestre și maritime și să combată 
activitățile de introducere ilegală de persoane și de tranzit. 

(5)  În concluziile sale privind Libia din 6 februarie 2017, Consiliul și-a reafirmat în special susținerea deplină pentru 
UNSMIL și a concluzionat că EUBAM Libya va continua să colaboreze cu autoritățile libiene și să le ofere 
asistență în vederea unei posibile misiuni civile viitoare, de îndată ce condițiile o vor permite, în domeniul 
poliției, al statului de drept și al gestionării frontierelor. 

(6)  La 4 iulie 2017, COPS a convenit, pe baza revizuirii strategice a misiunii, să prelungească mandatul EUBAM 
Libya până la 31 decembrie 2018. 

(7)  Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) ar trebui autorizat să comunice 
Europolului, Frontex, Organizației Națiunilor Unite și Interpolului informații clasificate generate în scopul EUBAM 
Lybia, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE a Consiliului (4). 

(8)  Prin urmare, Decizia 2013/233/PESC ar trebui modificată în consecință. 

(9)  EUBAM Libya se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere 
realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din tratat, 
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(1) Decizia 2013/233/PESC a Consiliului din 22 mai 2013 privind Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată 
a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (JO L 138, 24.5.2013, p. 15). 

(2) Decizia (PESC) 2016/207 a Consiliului din 15 februarie 2016 de modificare a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistență 
a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (JO L 39, 16.2.2016, p. 45). 

(3) Decizia (PESC) 2016/1339 a Consiliului din 4 august 2016 de modificare și de prelungire a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de 
asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (JO L 212, 5.8.2016, p. 111). 

(4) Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate  
(JO L 274, 15.10.2013, p. 1). 



ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia 2013/233/PESC se modifică după cum urmează:  

1. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 2 

Obiective 

EUBAM Libya va contribui la un amplu proces de planificare a reformei sectorului securității civile, în vederea 
pregătirii pentru o posibilă misiune civilă din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC). 

Obiectivele EUBAM Libya sunt acelea de a implica și de a sprijini autoritățile libiene în domeniul gestionării 
frontierelor, al asigurării respectării legii și, în sens mai larg, al sistemului justiției penale.”  

2. La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 2, EUBAM Libya: 

(a)  stă la baza planificării UE privind o posibilă misiune civilă din cadrul PSAC în domeniul reformei sectorului de 
securitate, cooperând îndeaproape cu Misiunea de sprijin a Organizației Națiunilor Unite în Libia (UNSMIL) și 
contribuind la eforturile acesteia, asigurând legătura cu autoritățile libiene legitime și cu alți interlocutori 
relevanți din domeniul securității; 

(b)  sprijină dezvoltarea cadrului mai larg al gestionării frontierelor, inclusiv prin asigurarea furnizării capacităților 
necesare poliției de coastă din cadrul Ministerului de Interne (Administrația generală a securității zonelor de 
coastă), prin colaborarea cu paza de coastă libiană și prin intensificarea contactelor cu autoritățile libiene 
legitime de la granițele de sud; 

(c)  sprijină consolidarea capacităților și planificarea strategică în cadrul Ministerului de Interne pentru asigurarea 
respectării legii în Tripoli și dezvoltarea capacităților de coordonare între autoritățile libiene relevante în lupta 
împotriva criminalității organizate și a terorismului; 

(d)  sprijină consolidarea capacităților în sens mai larg și acordă asistență Ministerului Justiției pentru planificarea 
strategică, inclusiv pentru instituirea atât a Grupului de lucru pentru reforma justiției penale, cât și a unor 
posibile subgrupuri.”  

3. La articolul 5, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text: 

„(7) Comandantul operației civile, șeful delegației Uniunii în Libia și șeful misiunii EUBAM Libya se consultă 
reciproc, după caz. Consilierul principal privind egalitatea de gen al Serviciului European de Acțiune Externă este 
consultat de asemenea, dacă este cazul.”  

4. La articolul 6, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text: 

„(7) Șeful misiunii asigură coordonarea, după caz, cu alți actori ai Uniunii prezenți pe teren. Fără a aduce atingere 
lanțului de comandă, șeful misiunii primește orientări politice la nivel local din partea șefului delegației Uniunii în 
Libia.”  

5. La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Sub autoritatea Consiliului și a ÎR, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a EUBAM Libya. 
Consiliul autorizează COPS să ia deciziile relevante în acest scop în conformitate cu articolul 38 paragraful al treilea 
din Tratatul UE. Autorizarea în cauză include competența de numire a unui șef al misiunii, la propunerea ÎR, și 
competența de modificare a documentelor de planificare. Competențele decizionale cu privire la obiectivele EUBAM 
Libya și la încheierea acesteia revin în continuare Consiliului.”  

6. La articolul 11, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) Personalul EUBAM Libya urmează o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de a-și începe 
exercitarea atribuțiilor, în conformitate cu documentele de planificare. De asemenea, personalul EUBAM Libya 
urmează periodic, în teatrul de operații, reinstruiri organizate de ofițerul de securitate al misiunii.” 
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7. La articolul 13 alineatul (1), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUBAM Libya pentru perioada 
22 august 2016-30 noiembrie 2017 este de 17 000 000 EUR.”  

8. La articolul 15, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) ÎR este autorizat să comunice Europolului și Frontex informații clasificate ale UE generate în scopul EUBAM 
Lybia, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE.”  

9. La articolul 15, se adaugă următoarele alineate: 

„(5) ÎR este autorizat să comunice ONU informații clasificate ale UE până la nivelul «RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED», generate în scopul EUBAM Lybia, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE. 

(6) ÎR este autorizat să comunice Interpolului informații clasificate ale UE generate în scopul EUBAM Lybia, în 
conformitate cu Decizia 2013/488/UE. Până la încheierea unui acord între Uniune și Interpol, EUBAM Libya poate 
comunica aceste informații birourilor centrale naționale ale Interpolului din statele membre, în conformitate cu 
acordurile care urmează a fi încheiate între comandantul operației civile și șeful biroului central național relevant. 

(7) ÎR este autorizat să încheie acordurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind schimbul de 
informații, prevăzute la prezentul articol. 

(8) ÎR poate delega competențele de autorizare pentru comunicarea informațiilor și pentru încheierea acordurilor 
prevăzute la prezentul articol unor persoane aflate sub autoritatea ÎR, comandantului operației civile și/sau șefului 
misiunii.”  

10. La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Se aplică până la 31 decembrie 2018.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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