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II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/353 AL CONSILIULUI 

din 10 martie 2016 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri 
restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, 

suveranitatea și independența Ucrainei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport 
cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special 
articolul 14 alineatele (1) și (3), 

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

întrucât: 

(1)  La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014. 

(2)  Consiliul a reexaminat desemnările individuale. Anexa ar trebui să fie modificată, iar rubricile referitoare la trei 
persoane decedate ar trebui să fie eliminate. 

(3)  Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei 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, 10 martie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
K.H.D.M. DIJKHOFF  
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ANEXĂ 

I.  Următoarele persoane sunt eliminate de pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014: 

PERSOANE 

7. Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV 

41. Igor Dmitrievich SERGUN 

133. Pavel DREMOV   

II.  Rubricile pentru următoarele persoane și entități care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se 
înlocuiesc cu următoarele: 

LISTA PERSOANELOR  

Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

1. Sergey Valeryevich 
AKSYONOV, 

Sergei Valerievich 
AKSENOV (Сергей 
Валерьевич AKCëHOB), 

Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергiй 
Валерiйович Аксьонов) 

Data nașterii: 
26.11.1972 

Locul nașterii: Beltsy 
(Bălți), acum Republica 
Moldova 

Aksyonov a fost ales „prim-ministru 
al Crimeei” în cadrul Verhovna Rada 
a Crimeei la 27 februarie 2014 în 
prezența unor persoane înarmate 
proruse. „Alegerea” sa a fost decre
tată neconstituțională de către preșe
dintele interimar ucrainean Olek
sandr Turcinov la 1 martie 2014. A 
promovat activ „referendumul” din 
16 martie 2014 și a fost unul dintre 
cosemnatarii „tratatului privind ade
rarea Crimeei la Federația Rusă” din 
18 martie 2014. La 9 aprilie 2014, 
acesta a fost numit „șef” interimar al 
așa-numitei „Republici Crimeea” de 
către președintele Putin. La 9 octom
brie 2014, acesta a fost „ales” în mod 
oficial „șef” al așa-numitei „Republici 
Crimeea”. Aksyonov a decretat ulte
rior combinarea funcțiilor de „șef” și 
„prim-ministru”. 

Membru al Consiliului de Stat al Ru
siei. 

17.3.2014 

2. Vladimir Andreevich 
KONSTANTINOV 
(Владимир Андреевич 
Константинов) 

Data nașterii: 
19.11.1956 

Locul nașterii: 
Vladimirovka (alias 
Vladimirovca), regiunea 
Slobozia, RSS 
Moldovenească (în 
prezent Republica 
Moldova) sau Bogomol, 
RSS Moldovenească 

În calitate de președinte al Consiliului 
Suprem al Republicii Autonome Cri
meea, Konstantinov a jucat un rol 
important în deciziile luate de către 
Verhovna Rada privind „referendu
mul” împotriva integrității teritoriale 
a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să 
voteze în favoarea independenței Cri
meei. A fost unul dintre cosemnatarii 
„tratatului privind aderarea Crimeei 
la Federația Rusă” din 18 martie 
2014. 

Începând cu 17 martie 2014, „preșe
dinte” al „Consiliului de Stat” al așa- 
numitei „Republici Crimeea”. 

17.3.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV (Рустам 
Ильмирович 
Темиргалиев) 

Data nașterii: 15.8.1976 

Locul nașterii: Ulan- 
Ude, RASS Buriată 
(RSFS Rusă) 

În calitate de fost ministru-adjunct al 
Crimeei, Temirgaliev a jucat un rol 
important în deciziile luate de Ver
hovna Rada privind „referendumul” 
împotriva integrității teritoriale a 
Ucrainei. A promovat activ integra
rea Crimeei în cadrul Federației Ruse. 

La 11 iunie 2014, a demisionat din 
funcția sa de „prim-viceprim-minis
tru” al așa-numitei „Republici Cri
meea”. 

17.3.2014 

5. Aleksei Mikhailovich 
CHALIY (Алексей 
Михайлович Чалый) 

Data nașterii: 13.6.1961 

Locul nașterii: Moscova 
sau Sevastopol 

Chaliy a devenit „primar al poporului 
al Sevastopolului” prin aclamație po
pulară la 23 februarie 2014 și a ac
ceptat acest „vot”. A desfășurat o 
campanie activă pentru ca Sevastopol 
să devină o entitate separată a Fede
rației Ruse în urma unui referendum 
din 16 martie 2014. A fost unul din
tre cosemnatarii „tratatului privind 
aderarea Crimeei la Federația Rusă” 
din 18 martie 2014. A fost „guverna
tor” interimar al Sevastopolului în 
perioada 1-14 aprilie 2014 și este un 
fost președinte „ales” al Adunării Le
gislative a orașului Sevastopol. 

17.3.2014 

6. Pyotr Anatoliyovych 
Zima (Пётр Анатольевич 
Зима) 

Data nașterii: 29.3.1965 Zima a fost numit noul șef al Servi
ciului de securitate din Crimeea 
(SBU) la 3 martie 2014 de către 
„prim-ministrul” Aksyonov și a ac
ceptat această numire. A furnizat in
formații relevante, inclusiv o bază de 
date, Serviciului de informații rus 
(SBU). Acestea includeau informații 
privind activiștii Euro-Maidan și apă
rătorii drepturilor omului din Cri
meea. Zima a jucat un rol important 
în împiedicarea autorităților ucrai
nene să controleze teritoriul Crimeei. 
La 11 martie 2014, a fost procla
mată înființarea unui serviciu de se
curitate independent al Crimeei de 
către foști ofițeri SBU din Crimeea. 

17.3.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

8. Sergey Pavlovych 
TSEKOV (Сергей 
Павлович Цеков) 

Data nașterii: 29.9.1953 
sau 23.9.1953 sau 
28.9.1953 

Locul nașterii: 
Simferopol 

În calitate de vicepreședinte al Ver
hovna Rada a Crimeei, Tsekov a ini
țiat, împreună cu Sergey Aksyonov, 
demiterea ilegală a guvernului Repu
blicii Autonome Crimeea (RAC). L-a 
atras în această activitate pe Vladimir 
Konstantinov, amenințându-l cu de
miterea. Tsekov a recunoscut public 
că membri ai parlamentului din Cri
meea au fost cei care au inițiat invita
rea soldaților ruși în vederea ocupării 
Verhovna Rada din Crimeea. A fost 
unul dintre primii lideri din Crimeea 
care au solicitat public anexarea Cri
meei la Rusia. 

Membru al Consiliului federativ al 
Federației Ruse din partea așa-numi
tei „Republici Crimeea”. 

17.3.2014 

9. Ozerov, Viktor 
Alekseevich (Виктор 
Алексеевич Озеров) 

Data nașterii: 5.1.1958 

Locul nașterii: Abakan, 
Khakassia (Hakasia) 

Președinte al Comitetului de securi
tate și apărare al Consiliului federativ 
al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele 
Comitetului de securitate și apărare 
al Consiliului federativ, a susținut pu
blic, în cadrul Consiliului federativ, 
desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

11. Klishas, Andrei 
Aleksandrovich (Андрей 
Александрович Клишас) 

Data nașterii: 9.11.1972 

Locul nașterii: 
Sverdlovsk 

Președinte al Comitetului pentru 
drept constituțional al Consiliului fe
derativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Klishas a susținut 
public, în cadrul Consiliului federativ, 
desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. 
În cadrul unor declarații publice, 
Klishas a urmărit să justifice inter
venția militară rusă în Ucraina, afir
mând că „președintele ucrainean spri
jină apelul autorităților din Crimeea 
către președintele Federației Ruse pri
vind acordarea unei asistențe globale 
în apărarea cetățenilor Crimeei”. 

17.3.2014 

14. TOTOONOV, Aleksandr 
Borisovich (Александр 
Борисович Тотоонов) 

Data nașterii: 3.4.1957 

Locul nașterii: 
Ordzhonikidze, Osetia 
de Nord 

Membru al Comitetului pentru afa
ceri internaționale al Consiliului fede
rativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Totoonov a susți
nut public, în cadrul Consiliului fede
rativ, desfășurarea de forțe ruse în 
Ucraina. 

17.3.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

15. PANTELEEV, Oleg 
Evgenevich (Олег 
Евгеньевич Пантелеев) 

Data nașterii: 21.7.1952 

Locul nașterii: 
Zhitnikovskoe, regiunea 
Kurgan 

Fost prim-vicepreședinte al Comitetu
lui pentru chestiuni parlamentare al 
Consiliului federativ. 

La 1 martie 2014, Panteleev a susți
nut public, în cadrul Consiliului fede
rativ, desfășurarea de forțe ruse în 
Ucraina. 

În prezent este prim-viceguvernator 
al oblastului Kurgan și șef al delega
ției guvernului oblastului Kurgan pe 
lângă Guvernul Federației Ruse. 

17.3.2014 

19. VITKO, Aleksandr 
Viktorovich (Александр 
Викторович Витко) 

Data nașterii: 13.9.1961 

Locul nașterii: Vitebsk 
(RSS Belarusă) 

Comandant al Flotei Mării Negre, 
amiral. 

Responsabil de comanda forțelor 
ruse care au ocupat teritoriul suveran 
al Ucrainei. 

17.3.2014 

33. Elena Borisovna 
MIZULINA (născută 
DMITRIYEVA) (Елена 
Борисовна Мизулина 
(născută Дмитриева) 

Data nașterii: 9.12.1954 

Locul nașterii: Bui, 
regiunea Kostroma 

Fost deputat în Duma de Stat. Iniția
toare și cosusținătoare a propunerilor 
legislative recente din Rusia care ar fi 
permis regiunilor altor țări să se 
unească cu Rusia fără acordul preala
bil al autorităților lor centrale. 

Începând din septembrie 2015, 
membră a Consiliului federativ din 
regiunea Omsk. 

21.3.2014 

36. Oleg Genrikhovich 
SAVELYEV (Олег 
Генрихович Савельев) 

Data nașterii: 
27.10.1965 

Locul nașterii: 
Leningrad 

Fost ministru al Afacerilor Crimeei. 
Responsabil de integrarea Republicii 
Autonome Crimeea anexate în cadrul 
Federației Ruse. 

În prezent este adjunct al șefului Sta
tului-Major General al guvernului 
rus, responsabil de organizarea lucră
rilor Comisiei guvernamentale pri
vind dezvoltarea socioeconomică a 
așa-numitei „Republici Crimeea”. 

29.4.2014 

45. Andriy Yevgenovych 
PURGIN (Андрiй 
Eвгенович Пургiн), 

Andrei Evgenevich 
PURGIN (Андрей 
Евгеньевич Пургин) 

Data nașterii: 26.1.1972 

Locul nașterii: Donețk 

Participant activ și organizator al ac
țiunilor separatiste, coordonator al 
acțiunilor „turiștilor ruși” în Donețk. 
Cofondator al unei „inițiative civice a 
Donbasului pentru Uniunea Eurasia
tică”. Până la 4 septembrie 2015, 
„președinte” al „Consiliului Popular al 
Republicii Populare Donețk”. 

29.4.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

46. Denys Volodymyrovych 
PUSHYLIN (Денис 
Володимирович 
Пушилiн), 

Denis Vladimirovich 
PUSHILIN (Денис 
Владимирович 
Пушилин) 

Data nașterii: 9.5.1981 
sau 9.5.1982 

Locul nașterii: Makiivka 
(oblastul Donețk) 

Unul dintre liderii „Republicii Popu
lare Donețk”. A participat la captura
rea și ocuparea administrației regio
nale. Purtător de cuvânt activ al sepa
ratiștilor. Până la 4 septembrie 2015, 
așa-numit „vicepreședinte” al „Consi
liului Popular” al așa-numitei „Repu
blici Populare Donețk”. De la 4 sep
tembrie 2015, „președinte” al „Consi
liului Popular al Republicii Populare 
Donețk”. 

29.4.2014 

47. TSYPLAKOV Sergey 
Gennadevich (Цыплаков 
Сергей Геннадьевич) 

Data nașterii: 1.5.1983 

Locul nașterii: 
Khartsyzsk (Harțîzk), 
oblastul Donețk 

Unul dintre liderii miliției populare 
din Donbas, organizație radicală din 
punct de vedere ideologic. A luat 
parte în mod activ la ocuparea unui 
număr de clădiri publice în regiunea 
Donețk. 

29.4.2014 

48. Igor Vsevolodovich 
GIRKIN (Игорь 
Всеволодович Гиркин) 
(alias Igor STRELKOV, 
Ihor STRIELKOV) 

Data nașterii: 
17.12.1970 

Locul nașterii: Moscova 

Identificat ca membru al personalului 
Direcției principale de informații a 
Statului-Major General al forțelor ar
mate ale Federației Ruse (GRU). A 
fost implicat în incidentele de la Slo
viansk. Șef al mișcării publice „Novo
rossia”. Fost „ministru al educației” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. 

29.4.2014 

53. Oleg Grigorievich 
KOZYURA (Олег 
Григорьевич Козюра) 

Data nașterii: 
19.12.1962 

Locul nașterii: 
Zaporozhye (Zaporijjea) 

Fost șef al biroului Serviciului Federal 
al Migrației pentru Sevastopol. Res
ponsabil cu eliberarea sistematică și 
în regim de urgență de pașapoarte 
rusești pentru persoanele cu reșe
dința în Sevastopol. 

În prezent, asistent al deputatului în 
Consiliul municipal al Sevastopolului 
Mikhail Chaluy. 

12.5.2014 

54. Viacheslav 
PONOMARIOV, 
Vyacheslav 
Volodymyrovich 
PONOMARYOV 
(В'ячеслав 
Володимирович 
Пономарьов), Viacheslav 
Vladimirovich 
PONOMAREV (Вячеслав 
Владимирович 
Пономарëв) 

Data nașterii: 2.5.1965 

Locul nașterii: Sloviansk 
(oblastul Donețk) 

Fost „primar autodeclarat al poporu
lui” al orașului Slaviansk (până la 
10 iunie 2014). Ponomariov a făcut 
apel la Vladimir Putin să trimită 
trupe ruse pentru a proteja orașul și 
ulterior i-a solicitat furnizarea de 
arme. Oamenii lui Ponomariov sunt 
implicați în răpiri (i-au capturat pe 
Irma Krat și Simon Ostrovski, repor
ter pentru Vice News, ambii fiind ul
terior eliberați; au deținut observatori 
militari în temeiul Documentului 
OSCE de la Viena). Rămâne activ în 
sprijinirea acțiunilor și politicilor se
paratiste. 

12.5.2014 
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57. Oleg TSARIOV, Oleh 
Anatoliyovych TSAROV 
(Олег Анатолтович 
Царьов), Oleg 
Anatolevich TSAREV 
(Олег Анатольевич 
Цаpëв) 

Data nașterii: 2.6.1970 

Locul nașterii: 
Dnepropetrovsk 
(Dnipropetrovsk) 

Fost membru al Rada, în această cali
tate a solicitat public crearea așa-nu
mitei „Republici Federale Novoros
sia”, formată din regiunile din sud-es
tul Ucrainei. Rămâne activ în sprijini
rea acțiunilor sau politicilor separa
tiste. Fost „președinte” al așa-numitu
lui „parlament al Uniunii republicilor 
populare” („Parlamentul Republicii 
Novorossia”). 

12.5.2014 

62. Aleksandr Yurevich 
BORODAI (Александр 
Юрьевич Бородай) 

Data nașterii: 25.7.1972 

Locul nașterii: Moscova 

Fost așa-numit „prim-ministru al Re
publicii Populare Donețk”, în această 
calitate responsabil de activitățile „gu
vernamentale” separatiste ale așa-nu
mitului „guvern al Republicii Popu
lare Donețk” (de exemplu, la 8 iulie 
2014 a afirmat că „forțele noastre 
militare desfășoară o operație spe
cială împotriva «fasciștilor» ucrai
neni”), semnatar al Memorandumului 
de înțelegere privind „Uniunea Novo
rossia”. Rămâne activ în sprijinirea 
acțiunilor sau politicilor separatiste; 
conduce „uniunea voluntarilor din 
Donbas”. 

12.7.2014 

64. Alexandr 
Aleksandrovich 
KALYUSSKY, (Александр 
Александрович 
Калюсский) 

Data nașterii: 9.10.1975 Fost așa-numit „viceprim-ministru de 
facto pentru afaceri sociale al Repu
blicii Populare Donețk”. Responsabil 
de activitățile „guvernamentale” sepa
ratiste ale așa-numitului „guvern al 
Republicii Populare Donețk”. 

12.7.2014 

65. Alexander KHRYAKOV, 
Aleksandr Vitalievich 
KHRYAKOV (Александр 
Витальевич Хряков), 
Oleksandr Vitaliyovych 
KHRYAKOV (Олександр 
ВiTалiйович Хряков) 

Data nașterii: 6.11.1958 

Locul nașterii: Donețk 

Fost așa-numit „ministru al informa
țiilor și al comunicării în masă al Re
publicii Populare Donețk”. Membru 
al așa-numitului „Consiliu Popular” al 
„Republicii Populare Donețk”. Res
ponsabil de activitățile de propa
gandă proseparatiste ale așa-numitu
lui „guvern” al „Republicii Populare 
Donețk”. 

12.7.2014 

71. Nikolay KOZITSYN 
(Николай Козицын) 

Data nașterii: 20.6.1956 
sau 6.10.1956 

Locul nașterii: 
Djerzjinsk (Dzerjînsk), 
regiunea Donețk 

Comandant al forțelor cazace. 

Responsabil de conducerea separatiș
tilor din Ucraina de Est care luptă 
împotriva forțelor guvernamentale 
ucrainene. 

12.7.2014 
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81. Alexander Nikolayevich 
TKACHYOV (Александр 
Николаевич Ткачëв) 

Data nașterii: 
23.12.1960 

Locul nașterii: Vyselki, 
regiunea Krasnodar 

Fost guvernator al Krasnodar Krai. 

I s-a acordat medalia „pentru elibera
rea Crimeei” de către șeful interimar 
al Republicii Autonome Crimeea, 
pentru sprijinul pe care l-a acordat 
anexării ilegale a Crimeei. Cu acea 
ocazie, șeful interimar al Republicii 
Autonome Crimeea a afirmat că Tka
chyov a fost unul dintre primii care 
și-au exprimat sprijinul față de noua 
„conducere” a Crimeei. 

În prezent, ministrul agriculturii al 
Federației Ruse (începând cu 22 aprilie 
2015). 

25.7.2014 

83. Ekaterina Iurievna 
GUBAREVA (Екатерина 
Юрьевна Губарева), 

Katerina Yuriyovna 
GUBARIEVA (Катерина 
Юрiйовнa Губарева) 

Data nașterii: 5.7.1983 
sau 10.3.1983 

Locul nașterii: Kakhovka 
(Kahovka) [oblastul 
Kherson (Herson)] 

În calitatea sa de fost așa-numit „mi
nistru al afacerilor externe”, a fost 
responsabilă de apărarea așa-numitei 
„Republici Populare Donețk”, submi
nând astfel integritatea teritorială, su
veranitatea și independența Ucrainei. 
În plus, contul său bancar este folosit 
pentru finanțarea grupărilor separa
tiste ilegale. Asumând acest rol și ac
ționând în această calitate, a sprijinit, 
prin urmare, acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei. Rămâne activă în sprijinirea ac
țiunilor și politicilor separatiste. 

Membră a „Consiliului Popular” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. 

25.7.2014 

98. Miroslav Vladimirovich 
RUDENKO (Мирослав 
Владимирович Руденко) 

Data nașterii: 21.1.1983 

Locul nașterii: 
Debalcevo (Debalțevo) 

Asociat cu „miliția populară din 
Donbas”. A afirmat, printre altele, că 
miliția își va continua lupta în restul 
țării. Prin urmare, Rudenko a spriji
nit acțiuni și politici care subminează 
integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Ucrainei. Așa-numit 
„deputat al poporului” (membru) în 
așa-numitul „Consiliu Popular al Re
publicii Populare Donețk”. 

12.9.2014 

99. Gennadiy Nikolaiovych 
TSYPKALOV, 

Gennadii Nikolaevich 
TSYPKALOV (Геннадий 
Николаевич Цыпкалов) 

Data nașterii: 21.6.1973 

Locul nașterii: oblastul 
Rostov (Rusia) 

L-a înlocuit pe Marat Bașirov în cali
tatea de așa-numit „prim-ministru” al 
așa-numitei „Republici Populare Lu
gansk”. În trecut a fost activ în miliția 
„armata din sud-est”. Prin urmare, 
Tsypkalov a sprijinit acțiuni și politici 
care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența 
Ucrainei. 

12.9.2014 
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100. Andrey Yurevich 
PINCHUK (Андрей 
Юрьевич Пинчук) 

Posibilă dată a nașterii: 
27.12.1977 

Fost „ministru al securității de stat” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, 
care este răspunzător de activitățile 
„guvernamentale” separatiste ale așa- 
numitului „guvern al Republicii Po
pulare Donețk”. Prin urmare, a spriji
nit acțiuni și politici care subminează 
integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Ucrainei. Rămâne ac
tiv în sprijinirea acțiunilor sau politi
cilor separatiste. „Director executiv” 
al „uniunii voluntarilor din Donbas”. 

12.9.2014 

102. Andrei Nikolaevich 
RODKIN (Андрей 
Николаевич Родкин) 

Data nașterii: 23.9.1976 

Locul nașterii: Moscova 

Reprezentant la Moscova al așa-nu
mitei „Republici Populare Donețk”. În 
declarațiile sale a vorbit, printre al
tele, despre disponibilitatea milițiilor 
de a purta un război de gherilă și 
despre confiscarea de către acestea a 
unor sisteme de armament de la for
țele armate ucrainene. Prin urmare, a 
sprijinit acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei. 

Unul dintre liderii „uniunii voluntari
lor din Donbas”. 

12.9.2014 

105. Mikhail Sergeyevich 
SHEREMET (Михаил 
Сергеевич Шеремет) 

Data nașterii: 23.5.1971 

Locul nașterii: 
Dzhankoy (Djankoi) 

Așa-numit „prim-viceprim-ministru” 
al Crimeei. Sheremet a jucat un rol- 
cheie în organizarea și implementa
rea referendumului din Crimeea din 
16 martie privind unirea cu Rusia. 
Se presupune că, la data referendu
mului, Sheremet era comandantul 
„forțelor de autoapărare” promosco
vite din Crimeea. Prin urmare, a spri
jinit acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei. 

12.9.2014 

116. Svetlana Sergeevna 
ZHUROVA (Светлана 
Сергеевна Журова) 

Data nașterii: 7.1.1972 

Locul nașterii: Pavlov- 
pe-Neva 

Prim-vicepreședinte al Comisiei pen
tru afaceri externe a Dumei de Stat. 
La 20 martie 2014, a votat în favoa
rea proiectului de lege constituțională 
federală „privind acceptarea în Fede
rația Rusă a Republicii Crimeea și 
formarea în cadrul Federației Ruse de 
noi entități federale: republica Cri
meea și orașul cu statut federal Se
vastopol”. 

12.9.2014 
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120. Serhiy KOZYAKOV (alias 
Sergey Kozyakov) 
(Сергей Козьяков) 

Data nașterii: 29.9.1982 Fost „șef al Comisiei electorale cen
trale din Lugansk”, în perioada în 
care a deținut funcția respectivă a 
fost responsabil pentru organizarea 
așa-numitelor „alegeri” din 2 noiem
brie 2014 în așa-numita „Republică 
Populară Lugansk”. Aceste „alegeri” 
încalcă legislația Ucrainei și sunt, 
prin urmare, ilegale. În octombrie 
2015, a fost numit „ministru al justi
ției” al așa-numitei „Republici Popu
lare Lugansk”. 

În consecință, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, precum și prin orga
nizarea „alegerilor” ilegale, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei și 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

121. Oleg Konstantinovich 
AKIMOV (alias Oleh 
AKIMOV) (Олег 
Константинович 
Акимов) 

Data nașterii: 15.9.1981 

Locul nașterii: Lugansk 

Deputat din partea „uniunii econo
mice Lugansk” în „Consiliul Național” 
al „Republicii Populare Lugansk”. A 
candidat în cadrul așa-numitelor „ale
geri” din 2 noiembrie 2014 la postul 
de „șef” al așa-numitei „Republici Po
pulare Lugansk”. Aceste „alegeri” în
calcă legislația Ucrainei și sunt, prin 
urmare, ilegale. Din 2014, este „șef” 
al așa-numitei „federații a sindicate
lor” a „Republicii Populare Lugansk”. 

În consecință, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, precum și prin par
ticiparea formală în calitate de candi
dat la „alegerile” ilegale, a sprijinit ac
tiv acțiuni și politici care subminează 
integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Ucrainei și continuă 
să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

126. Dmitry Aleksandrovich 
SEMYONOV, 

Dmitrii Aleksandrovich 
SEMENOV (Дмитрий 
Александрович Семенов) 

Data nașterii: 3.2.1963 

Locul nașterii: Moscova 

Fost „viceprim-ministru însărcinat cu 
finanțele” al așa-numitei „Republici 
Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 
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127. Oleg BUGROV (Олег 
Бугров) 

Data nașterii: 29.8.1969 Fost „ministru al apărării” al așa-nu
mitei „Republici Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

134. Alexey Yurevich 
MILCHAKOV alias Fritz, 
Serbian (Алексей 
Юрьевич МИЛЬЧАКОВ) 

Data nașterii: 30.4.1991 
sau 30.1.1991 

Locul nașterii: Sankt 
Petersburg 

Comandant al unității „Rusich”, o 
grupare armată separatistă implicată 
în luptele din estul Ucrainei. 

În această calitate, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

135. Arseny Sergeevich 
PAVLOV (alias Motorola) 

(ApcéHий Сергеевич 
ПÁВЛОВ) (alias 
Моторoла) 

Data nașterii: 2.2.1983 

Locul nașterii: Ukhta, 
Komi 

Comandant al „batalionului Sparta” o 
grupare armată separatistă implicată 
în luptele din estul Ucrainei. 

În această calitate, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN (Эдуард 
Александрович Басурин) 

Data nașterii: 27.6.1966 
sau 21.6.1966 

Locul nașterii: Donețk 

Așa-numit „comandant adjunct” al 
ministerului apărării al așa-numitei 
„Republici Populare Donețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

138. Alexandr Vasilievich 
SHUBIN (Александр 
Васильевич ШУБИН) 

Data nașterii: 20.5.1972 
sau 30.5.1972 

Locul nașterii: Lugansk 

Fost așa-numit „ministru al justiției” 
al așa-numitei „Republici Populare 
Lugansk” ilegale. Președinte al „Comi
siei electorale centrale” a așa-numitei 
„Republici Populare Lugansk” din oc
tombrie 2015. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze această țară. 

16.2.2015 
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140. Sergey Yurevich 
IGNATOV (Сергей 
Юрьевич ИГНАТОВ) alias 
KUZOVLEV  

Așa-numitul comandant-șef al mili
ției populare a așa-numitei „Republici 
Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și care au de
stabilizat și mai mult această țară. 

16.2.2015 

141. Ekaterina FILIPPOVA 
(Екатерина 
Владимировна 
ФИЛИППОВА) 

Data nașterii: 
20.11.1988 

Locul nașterii: 
Krasnoarmëisk 
(Krasnoarmiisk) 

Așa-numit „ministru al justiției” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

143. Evgeny Vladimirovich 
MANUILOV (Евгений 
Владимирович 
Мануйлов) 

Data nașterii: 5.1.1967 Așa-numit „ministru al bugetului” al 
așa-numitei „Republici Populare Lu
gansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

145. Olga BESEDINA (Ольга 
Игорева БЕСЕДИНА) 

Data nașterii: 
10.12.1976 

Fost așa-numit „ministru al dezvoltă
rii economice și al comerțului” al 
așa-numitei „Republici Populare Lu
gansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și care au de
stabilizat și mai mult Ucraina. 

16.2.2015 

148. Arkady Viktorovich 
BAKHIN (Аркадий 
Викторович Бахин) 

Data nașterii: 8.5.1956 

Locul nașterii: Kaunas, 
Lituania 

Fost prim-adjunct al ministrului apă
rării (până la 17 noiembrie 2015) și, 
în această calitate, a fost implicat în 
sprijinirea desfășurării de trupe ru
sești în Ucraina. 

Potrivit actualei structuri a Ministeru
lui Apărării din Rusia, în această cali
tate, participă la elaborarea și pune
rea în aplicare a politicii Guvernului 
Rusiei. Aceste politici amenință inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei. 

16.2.2015 
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149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV (Андрей 
Валерьевич Картaпoлoв) 

Data nașterii: 9.11.1963 

Locul nașterii: RDG 

Comandant al districtului militar de 
vest începând cu 10 noiembrie 
2015. Fost director al Departamentu
lui de operații principale și șef ad
junct al Statului-Major al forțelor ar
mate ale Federației Ruse. Este impli
cat activ în elaborarea și punerea în 
aplicare a campaniei militare a forțe
lor ruse în Ucraina. 

Potrivit activităților stabilite ale Sta
tului-Major, prin exercitarea contro
lului operațional al forțelor armate, 
este implicat în mod activ în elabora
rea și punerea în aplicare a politicii 
Guvernului Rusiei de amenințare a 
integrității teritoriale, a suveranității 
și a independenței Ucrainei. 

16.2.2015  

LISTA ENTITĂȚILOR  

Nume Motive Data includerii 
pe listă 

1. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea 
„Chernomorneftegaz” 
(cunoscută anterior 
drept „PJSC 
Chernomorneftegaz”) 

La 17 martie 2014, „parlamentul Crimeei” a adoptat o rezoluție 
prin care declară confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”, a 
activelor deținute de întreprinderea Chernomorneftegaz. Astfel, 
întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Cri
meei. Reînregistrată la 29 noiembrie 2014 ca întreprindere uni
tară de stat a Republicii Crimeea cu numele „Chernomornefte
gaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Fondator: Ministerul combustibili
lor și energiei din Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА 
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

12.5.2014 

2. Societatea cu 
răspundere limitată 
„Port Feodosia” 
(cunoscută anterior 
drept „Feodosia”) 

La 17 martie 2014, „parlamentul Crimeei” a adoptat o rezoluție 
prin care declară confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”, a 
activelor deținute de întreprinderea Feodosia. Astfel, întreprinde
rea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînre
gistrată ca societate cu răspundere limitată cu numele „Port Feo
dosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ 
ФЕОДОСИЯ”) la 9 februarie 2015. Fondator: Yuri Garyevich Ro
vinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский). 

12.5.2014 

10. Așa-numita „miliție 
populară din Donbas”- 
„Нарoдное oпoлчéние 
Дoнбáсса” 

Grupare armată separatistă ilegală răspunzătoare de lupta împo
triva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, ame
nințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei. 

Printre altele, la începutul lunii aprilie 2014, gruparea militantă 
a preluat controlul asupra mai multor clădiri guvernamentale 
din estul Ucrainei, subminând astfel integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei. 

Fostul lider al grupării, dl Pavel Gubarev, se face răspunzător de 
ocuparea clădirii guvernului regional din Donețk împreună cu 
forțele pro-ruse și pentru a se fi autoproclamat „guvernatorul 
poporului”. 

25.7.2014 
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Nume Motive Data includerii 
pe listă 

13. Întreprinderea unitară 
de stat a orașului 
Sevastopol, „Portul 
maritim Sevastopol” 
(cunoscută anterior 
drept întreprinderea de 
stat „Portul maritim 
comercial Sevastopol” 
Государственное 
предприятие 
„Севастопольский 
морской торговый порт” 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 
Sevastopolski morskoy 
torgovy) port 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 17 martie 2014, „parlamentul Cri
meei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14 „privind naționalizarea 
unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructu
rii sau al agriculturii”, declarând preluarea activelor aparținând 
întreprinderii de stat „Portul maritim comercial Sevastopol”, în 
numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confis
cată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. În termeni de volum 
al schimburilor comerciale, este cel mai mare port maritim co
mercial din Crimeea. Reînregistrată la 6 iunie 2014 ca întreprin
dere unitară de stat a orașului Sevastopol cu numele „Portul ma
ritim Sevastopol” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). 
Fondator: Guvernul Sevastopolului (Правительство Севастополя). 

25.7.2014 

14. Societatea cu 
răspundere limitată 
„Portul maritim Kerch”/ 
„Kamysh-Burun” 
(cunoscută anterior 
drept întreprinderea de 
stat „Portul maritim 
comercial Kerch” 
Государственное 
предприятие 
„Керченский морской 
торговый порт” 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 
Kerchenski morskoy 
torgovy port) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. „Parlamentul Crimeei” a adoptat rezo
luția nr. 1757-6/14 din 17 martie 2014 „privind naționalizarea 
unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructu
rii sau al agriculturii” și rezoluția nr. 1865-6/14 din 26 martie 
2014 „privind întreprinderea de stat «Porturile maritime ale Cri
meei»” („О Государственном предприятии "Крьмские морские 
порть”), declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii 
de stat „Portul maritim comercial Kerch”, în numele „Republicii 
Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către 
„autoritățile” Crimeei. În termeni de volum al schimburilor co
merciale, este al doilea port maritim comercial din Crimeea. Re
înregistrată la 9 decembrie 2014 ca societate cu răspundere li
mitată cu numele „Portul maritim Kerch” „Kamysh-Burun” 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРЧЕНСКИЙ 
МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН”). Fondatori: Societatea cu răs
pundere limitată „Vostok-Capital”, înregistrată în Donețk, 
Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОС
ТОК КЭПИТАЛ”); societatea cu răspundere limitată „Vostok”, înre
gistrată în Donețk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); societatea cu răspundere limitată 
„Altcom Invest-Stroi”, înregistrată în Donețk, Ucraina 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ 
ИНВЕСТ-СТРОЙ”) și societatea cu răspundere limitată „Altcom-Be
ton”, înregistrată în Borispol, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН”). 

25.7.2014 

15. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea „Universal- 
Avia” (cunoscută 
anterior drept 
întreprinderea de stat 
„Universal-Avia” 
Государственное 
предприятие 
„Универсал-Авиа” 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 
„Universal-Avia”) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 24 martie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia „privind întreprinderea de 
stat «Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia»” („О Госу
дарственном предприятии «Универсал-Авиа»”) nr. 1794-6/14, de
clarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat 
„Universal-Avia”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, între
prinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. 
Reînregistrată la 15 ianuarie 2015 ca întreprindere unitară de 
stat a Republicii Crimeea cu numele „Universal-Avia” (ГОСУ
ДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
„УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Fondator: Ministerul Transporturilor din 
Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ). 

25.7.2014 
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pe listă 

16. Întreprinderea bugetară 
a statului federal 
„Sanatorium Nizhnyaya 
Oreanda” a 
administrației 
președintelui Federației 
Ruse (cunoscută 
anterior drept stațiunea 
„Nizhnyaya Oreanda” 
Санаторий „Нижняя 
Ореанда”) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 21 martie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia „privind aspectele legate de 
înființarea Asociației de sanatorii și stațiuni” nr.1767-6/14, de
clarând preluarea activelor aparținând stațiunii „Nizhnyaya 
Oreanda”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea 
este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregis
trată la 9 octombrie 2014 ca întreprindere bugetară a statului 
federal, cu numele „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” a adminis
trației președintelui Federației Ruse (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСАНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАН
ДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 
Fondator: Administrația președintelui Federației Ruse (УПРАВЛЕ
НИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 

25.7.2014 

18. Întreprinderea bugetară 
a statului federal 
„Uniunea de producție- 
agrară «Massandra»” a 
administrației 
președintelui Federației 
Ruse (cunoscută 
anterior drept concernul 
de stat „Asociația 
Națională a 
Producătorilor 
«Massandra»” 
Национальное 
производственно- 
аграрное объединение 
„Массандра” 
Nacionalnoye 
proizvodstvenno 
agrarnoye obyedinenye 
„Massandra”) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „privind mo
dificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Re
publicii Crimeea din 26 martie 2014” „privind naționalizarea 
întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex 
agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, decla
rând preluarea activelor aparținând concernului de stat „Asocia
ția Națională a Producătorilor «Massandra»” în numele „Republi
cii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de că
tre „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată la 1 august 2014 ca în
treprindere bugetară a statului federal, cu numele „Uniunea de 
producție-agrară «Massandra»” a administrației președintelui Fe
derației Ruse (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАС
САНДРА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ). Fondator: Administrația președintelui Federației Ruse 
(УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 

25.7.2014 

19. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea „Institutul 
național de vinificație 
«Magarach»” (cunoscută 
anterior drept 
„întreprinderea de stat 
Magarach a institutului 
național de vinificație” 
Государственное 
предприятие Агрофирма 
„Магарач” 
Национального 
института винограда и 
вина „Магарач” 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 
„Agrofirma Magarach” 
nacionalnogo instituta 
vinograda i vina 
„Magarach”) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „privind mo
dificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Re
publicii Crimeea din 26 martie 2014” „privind naționalizarea 
întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex 
agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, decla
rând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Gosu
darstvenoye predpriyatiye” „Agrofirma Magarach” nacionalnogo 
instituta vinograda i vina „Magarach” în numele „Republicii Cri
meea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „au
toritățile” Crimeei. Reînregistrată la 15 ianuarie 2015 ca între
prindere unitară de stat a Republicii Crimeea cu numele „Institu
tul național de vinificație «Magarach»”(ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА 
„МАГАРАЧ”). Fondator: Ministerul Agriculturii din Republica Cri
meea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ). 

25.7.2014 
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20. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea „Fabrica de vin 
spumos «Novy Svet»” 
(cunoscută anterior 
drept întreprinderea de 
stat „Fabrica de vin 
spumos Novy Svet” 
Государственное 
предприятиеЗавод 
шампанских вин „Новый 
свет” Gosudarstvenoye 
predpriyatiye „Zavod 
shampanskykh vin 
Novy Svet”) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „privind mo
dificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Re
publicii Crimeea din 26 martie 2014” „privind naționalizarea 
întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex 
agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, decla
rând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Zavod 
shampanskykh vin Novy Svet” în numele „Republicii Crimeea”. 
Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autorită
țile” Crimeei. Reînregistrată la 4 ianuarie 2015 ca întreprindere 
unitară de stat a Republicii Crimeea, cu numele „Fabrica de vin 
spumos «Novy Svet»”(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ 
СВЕТ”). Fondator: Ministerul Agriculturii din Republica Crimeea 
(МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 

23. BANCA NAȚIONALĂ 
COMERCIALĂ A 
RUSIEI 

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

După anexarea ilegală a Crimeei, Banca Națională Comercială a 
Rusiei (RNCB) a intrat în proprietatea exclusivă a așa-numitei 
„Republici Crimeea”. A devenit actorul principal pe piață, înain
tea anexării nefiind prezentă în Crimeea. Prin cumpărarea sau 
preluarea unor filiale ale unor bănci care se retrăgeau din Cri
meea, RNCB a sprijinit material și financiar acțiunile guvernului 
rus de integrare a Crimeei în Federația Rusă, subminând astfel 
integritatea teritorială a Ucrainei. 

30.7.2014    
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/354 AL CONSILIULUI 

din 11 martie 2016 

de punere în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind 
măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Republica Centrafricană (1), în special articolul 17 alineatul (1), 

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

întrucât: 

(1)  La 10 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 224/2014. 

(2)  La 7 martie 2016, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul 
Rezoluției 2127 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adăugat o persoană și o 
entitate pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 ar trebui să fie modificată în mod corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 se modifică astfel cum se prevede în 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, 11 martie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
A.G. KOENDERS  
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ANEXĂ 

În anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 se adaugă următoarele rubrici: 

A. Persoane 

„9.  Joseph KONY [alias: (a) Kony; (b) Joseph Rao Kony; (c) Josef Kony; (d) Le Messie sanglant] 

Descrierea: Comandant al Armatei de Rezistență a Domnului 

Data nașterii: (a) 1959; (b) 1960; (c) 1961; (d) 1963; (e) 18 septembrie 1964; (f) 1965; (g) (august 1961); 
(h) (iulie 1961); (i) 1 ianuarie 1961; (j) (aprilie 1963) 

Locul nașterii: (a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District (satul Palaro, parohia Palaro, 
regiunea Omoro, districtul Gulu), Uganda; (b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; (c) Atyak, Uganda 

Cetățenia: pașaport ugandez 

Adresa: (a) Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Haute-Kotto, Republica Centrafricană; (c) Basse-Kotto, Republica 
Centrafricană; (d) Haut-Mbomou, Republica Centrafricană; (e) Mbomou, Republica Centrafricană; (f) Haut-Uolo, 
Republica Democratică Congo; (g) Bas-Uolo, Republica Democratică Congo; (h) adresa presupusă: Kafia Kingi 
(un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit). 
Conform relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost 
expulzate din Sudan). 

Inclus pe listă la: 7 martie 2016. 

Alte informații: 

Kony este fondatorul și conducătorul Armatei de Rezistență a Domnului (LRA) (CFe.002). Sub conducerea 
acestuia, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. LRA se 
face responsabilă de răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omuciderea a sute de persoane din RCA; de 
asemenea, LRA și a jefuit și distrus bunuri civile. Numele tatălui acestuia este Luizi Obol. Numele mamei 
acestuia este Nora Obol. 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Joseph Kony a fost inclus pe listă la 7 martie 2016, în temeiul punctului 12 și punctului 13 literele (b), (c) și (d) 
din Rezoluția 2262 (2016) pentru «implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA 
sau sprijinirea unor astfel de acte», pentru «implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care 
încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care 
constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, 
vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și 
strămutare forțată», «recrutarea sau folosirea de copii în conflictul armat din RCA, încălcând astfel dreptul 
internațional aplicabil» și pentru «acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin 
exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, 
precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA.» 

Informații suplimentare: 

Kony a fondat Armata de Rezistență a Domnului (LRA) și a fost descris ca fondator al grupului, lider religios, 
președinte și comandant-șef. Apărută în nordul Ugandei, în anii '80, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și 
mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. Sub presiunea crescândă din partea armatei, Kony a dispus 
ca LRA să se retragă din Uganda în 2005 și 2006. De atunci, LRA și-a desfășurat activitatea în Republica 
Democratică Congo (RDC), RCA, Sudanul de Sud și, conform relatărilor, în Sudan. 

Kony, în calitate de conducător al LRA, concepe și pune în aplicare strategii ale LRA, inclusiv ordine permanente 
de a ataca și de a brutaliza populațiile civile. Începând cu decembrie 2013, LRA a săvârșit răpiri, strămutări, acte 
de violență sexuală și omucideri a sute de persoane din RCA; de asemenea, LRA a jefuit și distrus bunuri 
civile. Concentrată în estul RCA și, conform relatărilor, în Kafia Kingi, un teritoriu de la granița dintre Sudan și 
Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost încă stabilit, dar este controlat militar de Sudan, LRA efectuează 
incursiuni de jaf în sate, pentru hrană și materiale. Luptătorii organizează ambuscade pentru a ataca forțele de 
securitate și a le fura echipamentele atunci când acestea răspund la atacurile LRA, iar luptătorii LRA vizează și 
jefuiesc și sate care nu au o prezență militară. LRA și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra exploatărilor 
miniere de aur și diamante. 
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Kony face obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională. CPI îi impută acestuia 
douăsprezece capete de acuzare pentru crime împotriva umanității, inclusiv omucidere, sclavie, sclavie sexuală, 
viol, acte inumane de vătămare corporală gravă și provocarea de suferințe, precum și douăzeci și unu de capete 
de acuzare pentru crime de război, inclusiv omucidere, tratamentul cu cruzime al civililor, atacarea cu intenție a 
populației civile, jaf, provocarea de violuri și înrolarea, în urma răpirii, a unor minori cu vârsta sub 15 ani. 

Kony a emis ordine permanente pentru luptătorii rebeli de a jefui diamantele și aurul minerilor artizanali din 
estul Republicii Centrafricane. Conform relatărilor, unele minereuri sunt transportate de grupul lui Kony în 
Sudan sau fac obiectul unor schimburi comerciale cu civili locali și membri ai fostei Séléka. 

De asemenea, Kony a dat instrucțiuni luptătorilor săi să braconeze elefanți în Parcul Național Garamba din 
Republica Democratică Congo, de unde, conform relatărilor, colți de elefanți sunt transportați prin estul 
Republicii Centrafricane către Sudan, unde, conform relatărilor, ofițeri de rang înalt ai LRA vând și fac schimburi 
comerciale cu comercianți sudanezi și cu funcționari locali. Comerțul cu fildeș reprezintă o sursă importantă de 
venit pentru grupul lui Kony. Conform relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de 
Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan.”  

B. Entități 

„2.  LORD'S RESISTANCE ARMY (ARMATA DE REZISTENȚĂ A DOMNULUI) [alias: (a) LRA; (b) Lord's Resistance 
Movement (Mișcarea de Rezistență a Domnului) (LRM); (c) Lord's Resistance Movement/Army (Armata/Mișcarea 
de Rezistență a Domnului) (LRM/A)] 

Adresa: (a) Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Haute-Kotto, Republica Centrafricană; (c) Basse-Kotto, Republica 
Centrafricană; (d) Haut-Mbomou, Republica Centrafricană; (e) Mbomou, Republica Centrafricană; (f) Haut-Uolo, 
Republica Democratică Congo; (g) Bas-Uolo, Republica Democratică Congo; (h) adresa presupusă: Kafia Kingi 
(un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit). 
Conform relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost 
expulzate din Sudan). 

Inclusă pe listă la: 7 martie 2016. 

Alte informații: Apărută în nordul Ugandei, în anii '80. A fost implicată în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de 
civili în Africa Centrală, inclusiv sute în Republica Centrafricană. Liderul acesteia este Joseph Kony. 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Armata de Rezistență a Domnului a fost inclusă pe listă la 7 martie 2016, în temeiul punctului 12 
și punctului 13 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2262 (2016) pentru «implicarea sa în acte care submi
nează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane (RCA) sau sprijinirea unor astfel de acte», pentru 
«implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor 
omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor 
omului în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau 
religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată», «recrutarea sau folosirea de 
copii în conflictul armat din RCA, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil» și pentru «acordarea de sprijin 
grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea 
acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau 
provenite din RCA.» 

Informații suplimentare: 

Apărută în nordul Ugandei, în anii '80, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din 
Africa Centrală. Sub presiunea crescândă din partea armatei, Joseph Kony, liderul LRA, a dispus ca LRA să se 
retragă din Uganda în 2005 și 2006. De atunci, LRA și-a desfășurat activitatea în Republica Democratică Congo 
(RDC), RCA, Sudanul de Sud și, conform relatărilor, în Sudan. 

Începând cu decembrie 2013, LRA a săvârșit răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omucideri a sute de 
persoane din RCA; de asemenea, LRA a jefuit și distrus bunuri civile. Concentrată în estul RCA și, conform 
relatărilor, în Kafia Kingi, un teritoriu de la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost 
încă stabilit, dar este controlat de Sudan, LRA efectuează incursiuni de jaf în sate, pentru hrană și 
materiale. Luptătorii organizează ambuscade pentru a ataca forțele de securitate și a le fura echipamentele atunci 
când acestea răspund la atacurile LRA, iar luptătorii LRA vizează și jefuiesc și sate care nu au o prezență 
militară. LRA și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra exploatărilor miniere de aur și diamante. 
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Celulele LRA sunt adesea însoțite de prizonieri, care sunt nevoiți să lucreze ca hamali, bucătari și sclavi 
sexuali. LRA participă la violența de gen, inclusiv violarea femeilor și fetelor. 

În decembrie 2013, LRA a răpit zeci de persoane răpite în Haute-Kotto. LRA a fost implicată în răpirea a sute de 
civili în RCA de la începutul anului 2014. 

Luptători LRA au atacat Obo, în prefectura Haut-Mbomou din estul RCA, în mai multe rânduri, la începutul 
anului 2014. 

LRA a continuat să desfășoare atacuri în Obo și în alte locuri din sud-estul RCA între mai și iulie 2014, inclusiv 
atacuri aparent coordonate și răpiri comise în prefectura Mbomou la începutul lunii iunie. 

Cel puțin din 2014, LRA a fost implicată în braconajul de elefanți și traficul de elefanți pentru generarea de 
venituri. Se pare că LRA comercializează ilegal fildeșul din Parcul Național Garamba din nordul RDC în Darfur, 
în schimbul armelor și materialelor. Se pare că LRA transportă colți de elefanți braconați prin RCA către Darfur, 
Sudan, în vederea vânzării acestora. În plus, de la începutul anului 2014, se pare că Kony a ordonat luptătorilor 
LRA să jefuiască diamantele și aurul minerilor din estul RCA pentru a le transporta în Sudan. Conform 
relatărilor, în ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost evacuați din Sudan. 

La începutul lunii februarie 2015, luptători LRA înarmați cu armament greu au răpit civili în Kpangbayanga, 
Haut-Mbomou, și au furat produse alimentare. 

La 20 aprilie 2015, un atac LRA și răpirea de copii în Ndambissoua, sud-estul RCA, a forțat majoritatea 
locuitorilor satului să fugă. Iar la începutul lunii iulie 2015, LRA a atacat mai multe sate în sudul prefecturii 
Haute-Kotto; atacurile au implicat jaful, violență împotriva civililor, incendierea locuințelor și răpiri. 

Începând cu ianuarie 2016, atacurile imputate LRA s-au înmulțit în Mbomou, Haut-Mbomou și Haute-Kotto, 
afectând în special zonele miniere din Haute-Kotto. Aceste atacuri au implicat jaful, violența împotriva civililor, 
distrugerea proprietăților și răpiri. Acestea au dus la strămutări ale populației, inclusiv aproximativ 
700 de persoane care s-au refugiat în Bria.”   
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REGULAMENTUL (UE) 2016/355 AL COMISIEI 

din 11 martie 2016 

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru gelatină, colagen și produse înalt rafinate 

de origine animală destinate consumului uman 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de 
stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 10 
alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice privind igiena alimentelor de origine animală care 
trebuie respectate de operatorii din sectorul alimentar. Acest regulament prevede în special că operatorii din 
sectorul alimentar trebuie să asigure conformitatea cu cerințele specifice aplicabile materiilor prime utilizate 
pentru producția de gelatină și colagen destinate consumului uman. 

(2)  Este necesar să se asigure că materiile prime utilizate pentru producția de gelatină și colagen destinate consumului 
uman provin din surse care respectă cerințele de sănătate publică și animală prevăzute în legislația Uniunii. 

(3)  Uniunea este foarte dependentă de importurile de materii prime utilizate pentru producția de gelatină și colagen. 
Unitățile care produc materiile prime menționate aplică tratamente specifice pentru a exclude riscurile pentru 
sănătatea publică și animală legate de aceste materii prime. Prin urmare, este oportun să se autorizeze 
tratamentele respective înainte de introducerea pe piață în Uniune. 

(4)  Ar trebui să se adapteze cerințele privind procesul de producție a colagenului, pentru a permite modificări 
practice în cazurile în care o modificare nu conduce la un nivel diferit de protecție a sănătății publice. 

(5)  Metodele analitice utilizate pentru verificarea limitelor de reziduuri din gelatină și colagen ar trebui adaptate în 
conformitate cu metodele cele mai adecvate și cel mai recent validate. 

(6)  Pentru a garanta siguranța anumitor produse înalt rafinate, aplicarea dispozițiilor UE și o concurență loială în 
ceea ce privește materiile prime provenite din Uniune și din țări terțe, este oportună armonizarea condițiilor și 
stabilirea unor cerințe specifice pentru producția anumitor produse înalt rafinate de origine animală destinate 
consumului uman. Importurile de alte produse de origine animală, pentru care anexa III la Regulamentul (CE) 
nr. 853/2004 nu stabilește cerințe specifice, rămân autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1079/2013 al Comisiei (2). 

(7)  Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 ar trebui modificată în consecință. 

(8)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, 
animale, produse alimentare și hrană pentru animale, 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică după cum urmează:  

1. Secțiunea XIV se modifică după cum urmează: 

(a)  în capitolul I, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text: 

„4.  (a)  Este necesar ca materiile prime care nu au fost supuse niciunui tratament în vederea conservării cu 
excepția refrigerării, congelării sau congelării rapide să provină din unități înregistrate sau autorizate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 sau în conformitate cu prezentul regulament, 

(b)  Pot fi utilizate următoarele materii prime tratate: 

(i)  oasele, altele decât materialele cu risc specificat astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) 
litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, care provin din unități aflate sub controlul autorității 
competente și incluse pe o listă de către aceasta și care au fost supuse unuia dintre tratamentele 
următoare: 

—  zdrobite în bucăți de aproximativ 15 mm și degresate cu apă fierbinte la o temperatură de 
minimum 70 °C timp de cel puțin 30 de minute, de minimum 80 °C timp de cel puțin 
15 minute sau de minimum 90 °C timp de cel puțin 10 minute și apoi separate, spălate și uscate 
ulterior timp de cel puțin 20 de minute într-un curent de aer fierbinte cu o temperatură inițială 
de minimum 350 °C sau timp de 15 minute într-un curent de aer fierbinte cu o temperatură 
inițială de peste 700 °C; 

—  uscate la soare timp de minimum 42 de zile la o temperatură medie de cel puțin 20 °C; 

—  tratament cu acid, astfel încât pH-ul nucleului să fie menținut la o valoare mai mică de 6 timp de 
cel puțin o oră înainte de uscare; 

(ii)  pieile de rumegătoare de crescătorie, pieile de porc, pieile de păsări de curte și pieile de vânat sălbatic 
care provin din unități aflate sub controlul autorității competente și incluse pe o listă de către aceasta 
și care au fost supuse unuia dintre tratamentele următoare: 

—  tratament cu alcaline pentru a atinge un pH al nucleului cu o valoare mai mare de 12, urmată de 
o sărare timp de cel puțin șapte zile; 

—  uscarea timp de cel puțin 42 de zile la o temperatură de cel puțin 20 °C; 

—  tratament cu acid, astfel încât pH-ul nucleului să fie menținut la o valoare mai mică de 5 timp de 
cel puțin o oră; 

—  tratament alcalin menținând un pH cu o valoare mai mare de 12, timp de cel puțin 8 ore; 

(iii)  oasele, altele decât materialele cu risc specificat astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) 
litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, pieile de rumegătoare de crescătorie, pieile de porc, 
pieile de păsări de curte, pieile de pește și pieile de vânat sălbatic care au fost supuse oricărui alt 
tratament decât cele precizate la punctul (i) sau (ii) și care provin din unități înregistrate sau 
autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 sau în conformitate cu prezentul 
regulament. 

În scopurile de la litera (b) punctul (ii) prima și a doua liniuță, durata tratamentelor poate include timpul de 
transport. 

Materiile prime tratate menționate la litera (b) punctele (i) și (ii) trebuie să fie obținute: 

—  de la rumegătoare domestice și de crescătorie, porcine și păsări de curte care au fost sacrificate într-un 
abator și ale căror carcase au fost considerate adecvate pentru consumul uman în urma inspecțiilor ante- 
și post-mortem; sau 
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—  de la vânat sălbatic ucis, ale cărui carcase au fost considerate adecvate pentru consumul uman în urma 
inspecției post-mortem.”; 

(b)  în capitolul II, se adaugă următorul punct 3: 

„3.  După controalele veterinare prevăzute în Directiva 97/78/CE și fără a aduce atingere condițiilor stabilite la 
articolul 8 alineatul (4) din directiva respectivă, materiile prime utilizate pentru producția de gelatină 
destinată consumului uman, pentru care este necesară o certificare a sănătății animale, trebuie să fie 
transportate direct la unitatea aflată la locul de destinație. 

Trebuie să se ia toate măsurile de precauție, inclusiv de eliminare în condiții de siguranță a subproduselor de 
origine animală, a deșeurilor, a materialului neutilizat sau în surplus, pentru a evita riscul răspândirii bolilor 
la animale.”; 

(c)  capitolul IV se înlocuiește cu următorul text: 

„CAPITOLUL IV: CERINȚE PENTRU PRODUSELE FINITE 

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că gelatina respectă limitele de reziduuri prevăzute în 
tabelul următor: 

Reziduu Limită 

As 1 ppm 

Pb 5 ppm 

Cd 0,5 ppm 

Hg 0,15 ppm 

Cr 10 ppm 

Cu 30 ppm 

Zn 50 ppm 

SO2 (Farmacopeea Europeană, cea mai recentă ediție) 50 ppm 

H2O2 (Farmacopeea Europeană, cea mai recentă ediție) 10 ppm”   

2. Secțiunea XV se modifică după cum urmează: 

(a)  în introducere, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text: 

„1.  Operatorii din sectorul alimentar care fabrică colagen trebuie să asigure respectarea cerințelor din prezenta 
secțiune. Fără a aduce atingere altor dispoziții, produse derivate din colagen trebuie să fie fabricate din 
colagen care respectă cerințele din prezenta secțiune.”; 

(b)  în capitolul I, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text: 

„4.  (a)  Este necesar ca materiile prime care nu au fost supuse niciunui tratament în vederea conservării cu 
excepția refrigerării, congelării sau congelării rapide să provină din unități înregistrate sau autorizate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 sau în conformitate cu prezentul regulament. 
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(b)  Pot fi utilizate următoarele materii prime tratate: 

(i)  oasele, altele decât materialele cu risc specificat astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) 
litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, care provin din unități aflate sub controlul autorității 
competente și incluse pe o listă de către aceasta și care au fost supuse unuia dintre tratamentele 
următoare: 

—  zdrobite în bucăți de aproximativ 15 mm și degresate cu apă fierbinte la o temperatură de 
minimum 70 °C timp de cel puțin 30 de minute, de minimum 80 °C timp de cel puțin 
15 minute sau de minimum 90 °C timp de cel puțin 10 minute și apoi separate, spălate și uscate 
ulterior timp de cel puțin 20 de minute într-un curent de aer fierbinte cu o temperatură inițială 
de minimum 350 °C sau timp de 15 minute într-un curent de aer fierbinte cu o temperatură 
inițială de peste 700 °C; 

—  uscate la soare timp de minimum 42 de zile la o temperatură medie de cel puțin 20 °C; 

—  tratament cu acid, astfel încât pH-ul nucleului să fie menținut la o valoare mai mică de 6 timp de 
cel puțin o oră înainte de uscare; 

(ii)  pieile de rumegătoare de crescătorie, pieile de porc, pieile de păsări de curte și pieile de vânat sălbatic 
care provin din unități aflate sub controlul autorității competente și incluse pe o listă de către aceasta 
și care au fost supuse unuia dintre tratamentele următoare: 

—  tratament cu alcaline pentru a atinge un pH al nucleului cu o valoare mai mare de 12, urmată de 
o sărare timp de cel puțin șapte zile; 

—  uscarea timp de cel puțin 42 de zile la o temperatură de cel puțin 20 °C; 

—  tratament cu acid, astfel încât pH-ul nucleului să fie menținut la o valoare mai mică de 5 timp de 
cel puțin o oră; 

—  tratament alcalin menținând un pH cu o valoare mai mare de 12, timp de cel puțin 8 ore; 

(iii)  oasele, altele decât materialele cu risc specificat astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) 
litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, pieile de rumegătoare de crescătorie, pieile de porc, 
pieile de păsări de curte, pieile de pește și pieile de vânat sălbatic care au fost supuse oricărui alt 
tratament decât cele precizate la punctul (i) sau (ii) și care provin din unități înregistrate sau 
autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 sau în conformitate cu prezentul 
regulament. 

În scopurile de la litera (b) punctul (ii) prima și a doua liniuță, durata tratamentelor poate include timpul de 
transport. 

Materiile prime tratate menționate la litera (b) trebuie să fie obținute: 

—  de la rumegătoare domestice și de crescătorie, porcine și păsări de curte care au fost sacrificate într-un 
abator și ale căror carcase au fost considerate adecvate pentru consumul uman în urma inspecțiilor ante- 
și post-mortem sau 

—  de la vânat sălbatic ucis, ale cărui carcase au fost considerate adecvate pentru consumul uman în urma 
inspecției post-mortem.”; 

(c)  în capitolul II, se adaugă următorul punct 3: 

„3.  După controalele veterinare prevăzute în Directiva 97/78/CE și fără a aduce atingere condițiilor stabilite la 
articolul 8 alineatul (4) din directiva respectivă, materiile prime utilizate pentru producția de colagen destinat 
consumului uman, pentru care este necesară o certificare a sănătății animale, trebuie să fie transportate direct 
la unitatea aflată la locul de destinație. 

Trebuie să se ia toate măsurile de precauție, inclusiv de eliminare în condiții de siguranță a subproduselor de 
origine animală, a deșeurilor, a materialului neutilizat sau în surplus, pentru a evita riscul răspândirii bolilor 
la animale.”; 
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(d)  în capitolul III, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text: 

„1.  Procesul de producție a colagenului trebuie să garanteze că: 

(a)  toate oasele de rumegătoare care provin de la animale născute, crescute sau sacrificate în țări sau regiuni 
prezentând un risc de ESB controlat sau nedeterminat în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul 
(CE) nr. 999/2001 sunt supuse unui procedeu care garantează că toate oasele sunt fin măcinate, degresate 
cu apă fierbinte și tratate cu acid clorhidric diluat (la o concentrație minimă de 4 % și un pH < 1,5) timp 
de cel puțin două zile; acest tratament trebuie să fie urmat de adaptarea pH-ului prin utilizarea unui 
tratament acid sau alcalin urmat: 

(i)  fie de una sau mai multe clătiri și cel puțin unul dintre următoarele procedee: 

—  filtrare; 

—  măcinare; 

—  extrudare; 

(ii)  fie de orice procedeu echivalent autorizat; 

(b)  materiile prime altele decât cele menționate la litera (a) sunt supuse unui tratament care constă în spălare 
și adaptarea pH-ului prin utilizarea unui tratament acid sau alcalin urmat: 

(i)  fie de una sau mai multe clătiri și cel puțin unul dintre următoarele procedee: 

—  filtrare; 

—  măcinare; 

—  extrudare; 

(ii)  fie de orice procedeu echivalent autorizat.”; 

(e)  capitolul IV se înlocuiește cu următorul text: 

„CAPITOLUL IV: CERINȚE PENTRU PRODUSELE FINITE 

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că limitele de reziduuri prevăzute în tabelul următor sunt 
respectate în colagen: 

Reziduu Limită 

As 1 ppm 

Pb 5 ppm 

Cd 0,5 ppm 

Hg 0,15 ppm 

Cr 10 ppm 

Cu 30 ppm 
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Reziduu Limită 

Zn 50 ppm 

SO2 (Farmacopeea Europeană, cea mai recentă ediție) 50 ppm 

H2O2 (Farmacopeea Europeană, cea mai recentă ediție) 10 ppm”.   

3. Se adaugă următoarea secțiune XVI: 

„SECȚIUNEA XVI: SULFAT DE CONDROITINĂ, ACID HIALURONIC, ALTE PRODUSE PE BAZĂ DE CARTILAGII HIDROLIZATE, 
CHITOSAN, GLUCOZAMINĂ, CHEAG, IHTIOCOL ȘI AMINOACIZI ÎNALT RAFINAȚI  

1. Operatorii din sectorul alimentar care fabrică următoarele produse înalt rafinate de origine animală: 

(a)  sulfat de condroitină; 

(b)  acid hialuronic; 

(c)  alte produse pe bază de cartilagii hidrolizate; 

(d)  chitosan; 

(e)  glucozamină; 

(f)  cheag; 

(g)  ihtiocol; 

(h)  aminoacizi autorizați ca aditivi alimentari în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului (*); 

trebuie să se asigure că tratamentul materiilor prime utilizate elimină toate riscurile pentru sănătatea publică și 
animală.  

2. Materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor înalt rafinate menționate la punctul 1 trebuie să fie obținute: 

(a)  de la animale, inclusiv pene ale acestora, care au fost sacrificate într-un abator și ale căror carcase au fost 
considerate adecvate pentru consumul uman în urma inspecțiilor ante- și post-mortem; sau 

(b)  de la produse pescărești care respectă secțiunea VIII. 

Părul uman nu poate fi utilizat ca sursă pentru fabricarea aminoacizilor.  

(*) Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).” 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea 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, 11 martie 2016. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/356 AL COMISIEI 

din 11 martie 2016 

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe 
și legume 

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), 

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și 
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale 
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de 
import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul 
respectiv. 

(2)  Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, 
prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt 
stabilite în 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, 11 martie 2016. 

Pentru Comisie, 

pentru președinte 
Jerzy PLEWA 

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală  
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ANEXĂ 

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume 

(EUR/100 kg) 

Codul NC Codul țării terțe (1) Valoarea forfetară de import 

0702 00 00 IL  135,3 

MA  100,8 

SN  176,8 

TN  112,1 

TR  107,6 

ZZ  126,5 

0707 00 05 MA  84,8 

TR  154,5 

ZZ  119,7 

0709 93 10 MA  62,1 

TR  156,5 

ZZ  109,3 

0805 10 20 EG  43,8 

IL  76,8 

MA  51,1 

TN  54,3 

TR  64,7 

ZZ  58,1 

0805 50 10 MA  123,2 

TR  82,8 

ZZ  103,0 

0808 10 80 BR  88,6 

CL  93,0 

CN  66,5 

US  177,0 

ZZ  106,3 

0808 30 90 AR  102,7 

CL  152,2 

CN  103,0 

TR  143,8 

ZA  114,0 

ZZ  123,1 

(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exte
rior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” 
desemnează „alte origini”.  
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DECIZII 

DECIZIA (UE) 2016/357 A CONSILIULUI 

din 15 ianuarie 2016 

privind poziția ce urmează a fi adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de stabilizare 
și de asociere UE-fosta Republică iugoslavă a Macedoniei în ceea ce privește participarea fostei 
Republici iugoslave a Macedoniei în calitate de observator la lucrările Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum și modalitățile de participare, în cadrul stabilit la 
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, inclusiv dispozițiile referitoare la participarea 

la inițiativele luate de agenție, la contribuțiile financiare și la personal 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 352 coroborat cu articolul 218 
alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1)  Consiliul European de la Luxembourg din decembrie 1997 a desemnat participarea la agențiile Uniunii drept un 
mijloc de accelerare a strategiei de preaderare. Concluziile respectivului Consiliu European prevăd că „statele 
candidate pot participa la agențiile Uniunii, în urma unei decizii adoptate de la caz la caz”. 

(2)  Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului (1) prevede faptul că Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”) este deschisă participării țărilor candidate în cadrul stabilit la 
articolele 4 și 5. 

(3)  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei împărtășește obiectivele agenției și subscrie la domeniul de aplicare și la 
descrierea atribuțiilor care revin acesteia, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 168/2007. 

(4)  Obiectivul final al fostei Republici iugoslave a Macedoniei îl reprezintă aderarea la Uniune, iar participarea sa la 
agenție va ajuta fosta Republică iugoslavă a Macedoniei să îndeplinească acest obiectiv, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articol unic 

Poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere UE-fosta 
Republică iugoslavă a Macedoniei în ceea ce privește participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei în calitate de 
observator la lucrările Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum și modalitățile de participare 
se bazează pe proiectul de decizie a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 
atașat la prezenta decizie. 

Adoptată la Bruxelles, 15 ianuarie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM  
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PROIECT 

DECIZIA 2016/… A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-FOSTA REPUBLICĂ 
IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI 

din… 

privind participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei în calitate de observator la lucrările 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum și modalitățile de participare, 
în cadrul stabilit la articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului, inclusiv 
dispozițiile referitoare la participarea la inițiativele luate de agenție, la contribuțiile financiare și la 

personal 

CONSILIUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI, 

având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de 
o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte (1), 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2), în special articolul 28 alineatul (2), 

întrucât: 

(1)  Consiliul European de la Luxembourg din decembrie 1997 a desemnat participarea la agențiile Uniunii drept un 
mijloc de accelerare a strategiei de preaderare. Concluziile respectivului Consiliu European prevăd că „statele 
candidate pot participa la agențiile Uniunii, în urma unei decizii adoptate de la caz la caz”. 

(2)  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei împărtășește obiectivele Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (denumită în continuare „agenția”) și subscrie la domeniul de aplicare și la descrierea atribuțiilor care 
revin acesteia, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 168/2007. 

(3)  Este oportună permiterea participării fostei Republici iugoslave a Macedoniei în calitate de observator la lucrările 
agenției, precum și stabilirea modalităților în materie de participare, inclusiv a dispozițiilor referitoare la 
participarea la inițiativele luate de agenție, la contribuțiile financiare și la personal. 

(4)  Este oportun, de asemenea, ca agenția să examineze, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 168/2007, aspecte legate de drepturile fundamentale din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru alinierea progresivă a legislației acestei țări la dreptul Uniunii. 

(5)  În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților 
Europene prevăzut de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului, directorul agenției poate 
autoriza angajarea cetățenilor fostei Republici iugoslave a Macedoniei care beneficiază pe deplin de drepturile lor 
civice, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, în calitatea sa de țară candidată, participă ca observator în cadrul Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene instituită prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007. 

Articolul 2 

(1) Agenția poate examina aspecte legate de drepturile fundamentale care intră sub incidența articolului 3 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, în măsura în care acest lucru este 
necesar pentru alinierea progresivă a legislației acestei țări la dreptul Uniunii. 

(2) În acest scop, agenția va putea îndeplini în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei sarcinile prevăzute la 
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007. 
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Articolul 3 

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei contribuie financiar la activitățile agenției prevăzute la articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 168/2007 în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 4 

(1) Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei numește un observator și un observator supleant care îndeplinesc criteriile 
prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007. Aceștia participă la lucrările Consiliului de 
administrație în condiții de egalitate cu membrii și membrii supleanți numiți de statele membre, însă nu au drept de vot. 

(2) Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei numește un funcționar guvernamental în calitate de agent național de 
legătură, după cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007. 

(3) În termen de patru luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 
comunică Comisiei Europene numele, calificările și coordonatele persoanelor menționate la alineatele (1) și (2). 

Articolul 5 

Datele furnizate agenției sau comunicate de către aceasta pot fi publicate și sunt puse la dispoziția publicului, cu condiția 
ca informațiile confidențiale să beneficieze în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de același grad de protecție ca în 
cadrul Uniunii. 

Articolul 6 

Agenția beneficiază în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de aceeași capacitate juridică ca cea acordată persoanelor 
juridice în virtutea dreptului din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. 

Articolul 7 

Pentru a permite agenției și personalului acesteia să își îndeplinească sarcinile, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 
acordă privilegii și imunități identice celor prevăzute la articolele 1-4, 5, 6, 10-13, 15, 17 și 18 din Protocolul (nr. 7) 
privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 

Articolul 8 

Părțile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentei 
decizii și le notifică Consiliului de stabilizare și de asociere. 

Articolul 9 

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei adoptării. 

Adoptată la …, 

Pentru Consiliul de stabilizare și de asociere 

Președintele  
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ANEXĂ 

CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ A FOSTEI REPUBLICI IUGOSLAVE A MACEDONIEI ÎN CADRUL AGENȚIEI 
PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 

1.  Contribuția financiară a fostei Republici iugoslave a Macedoniei la bugetul general al Uniunii Europene în vederea 
participării la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene („agenția”), după cum se prevede la 
punctul 2, reprezintă totalitatea costurilor aferente participării. 

2.  Contribuția financiară a fostei Republici iugoslave a Macedoniei la bugetul general al Uniunii Europene este 
următoarea: 

Anul 1: 165 000 EUR 

Anul 2: 170 000 EUR 

Anul 3: 175 000 EUR  

3.  Eventualul ajutor financiar din partea programelor de asistență ale Uniunii se va decide separat, în conformitate cu 
programul respectiv al Uniunii. 

4.  Contribuția fostei Republici iugoslave a Macedoniei va fi gestionată în conformitate cu regulamentul financiar (1) 
aplicabil bugetului general al Uniunii Europene. 

5.  Cheltuielile de călătorie și de ședere suportate de reprezentanții și de experții din fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei în scopul participării la activitățile agenției sau la reuniunile referitoare la punerea în aplicare a 
programului de activitate al agenției se rambursează de către agenție pe aceeași bază și conform procedurilor care 
sunt în prezent în vigoare pentru statele membre ale Uniunii. 

6.  După intrarea în vigoare a prezentei decizii și la începutul fiecărui an care urmează, Comisia va adresa fostei 
Republici iugoslave a Macedoniei o solicitare de fonduri corespunzătoare contribuției sale în cadrul agenției, în 
conformitate cu prezenta decizie. Pentru primul an calendaristic al participării sale, fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei va plăti o contribuție proporțională, calculată începând de la data participării sale până la sfârșitul anului. 
Pentru anii următori, contribuția se va stabili în conformitate cu prezenta decizie. 

7.  Această contribuție este exprimată în EUR și virată într-un cont bancar în EUR al Comisiei. 

8.  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei își va plăti contribuția în funcție de solicitarea de fonduri pentru propria sa 
parte în termen de cel mult 30 de zile de la expedierea solicitării de fonduri de către Comisie. 

9.  Orice întârziere a plății contribuției duce la plata de către fosta Republică iugoslavă a Macedoniei a unei dobânzi 
aplicabile sumei restante datorate la data scadenței. Rata dobânzii corespunde ratei practicate de Banca Centrală 
Europeană la data scadenței pentru operațiunile sale în EUR, majorată cu 1,5 puncte procentuale.  
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/358 A CONSILIULUI 

din 8 martie 2016 

prin care Republica Franceză este autorizată să aplice niveluri reduse de impozitare pentru 
benzina și motorina utilizate drept carburanți, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 

2003/96/CE 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar 
de impozitare a produselor energetice și a electricității (1), în special articolul 19, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1)  Prin Decizia de punere în aplicare 2013/193/UE a Consiliului (2), Republica Franceză (denumită în continuare 
„Franța”) este autorizată să aplice, pentru o perioadă de trei ani, niveluri reduse de impozitare pentru motorina și 
benzina fără plumb utilizate drept carburanți, în cadrul unei reforme administrative implicând descentralizarea 
anumitor competențe specifice exercitate anterior de administrația centrală. Decizia 2013/193/UE a expirat la 
31 decembrie 2015. 

(2)  Prin scrisoarea din 20 octombrie 2015, Franța a solicitat o autorizare pentru a permite regiunilor franceze să 
aplice în continuare, pentru o perioadă de doi ani ulterior datei de 31 decembrie 2015, reduceri ale cotei de 
impozitare care nu depășesc 17,7 EUR per 1 000 de litri de benzină fără plumb și 11,5 EUR per 1 000 de litri 
de motorină. 

(3)  Decizia de punere în aplicare 2013/193/UE a fost adoptată ca urmare a faptului că măsura solicitată de Franța a 
respectat cerințele stabilite la articolul 19 din Directiva 2003/96/CE, permițând scutiri sau reduceri fiscale numai 
din motive de politică specifice. S-a considerat, în special, că măsura nu va obstrucționa buna funcționare a pieței 
interne. S-a considerat, de asemenea, că măsura era conformă cu politicile relevante ale Uniunii. 

(4)  Măsura națională face parte din politica ce urmărește creșterea eficacității administrative prin îmbunătățirea 
calității și reducerea costului serviciilor publice, precum și din politica de descentralizare. Franța intenționează să 
ofere regiunilor sale un stimulent suplimentar pentru îmbunătățirea calității administrației în mod transparent. În 
acest sens, Decizia de punere în aplicare 2013/193/UE prevede că reducerile trebuie să fie legate de circumstanțele 
socioeconomice obiective din regiunile în care sunt aplicate. În consecință, o serie de regiuni având fie un produs 
intern brut mai scăzut decât media, fie un nivel al șomajului mai ridicat decât media au aplicat cote mai scăzute. 
La nivel global, măsura națională se bazează pe motive de politică specifice. 

(5)  Având în vedere limitele stricte stabilite pentru reducerea cotelor la nivel regional și excluderea din domeniul de 
aplicare al măsurii a motorinei utilizate în scopuri comerciale drept carburant, riscul de denaturare a concurenței 
pe piața internă este foarte scăzut. 

(6)  Nu au fost semnalate obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne și nici în ceea ce privește, mai concret, 
circulația produselor în cauză ca produse supuse accizelor. 

(7)  Măsura va fi precedată de o majorare a impozitului. În acest context și având în vedere condițiile de autorizare și 
experiența acumulată, măsura națională nu pare să contravină, în această etapă, politicilor Uniunii în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice. 

(8)  Conform articolului 19 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE, fiecare autorizare acordată în temeiul articolului 
respectiv trebuie să fie strict limitată în timp. Franța a solicitat ca autorizarea să fie acordată pentru o durată de 
doi ani. Prin urmare, este oportun ca durata de aplicare a prezentei decizii să fie limitată la doi ani. 
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(9)  Trebuie să se asigure Franței posibilitatea de a aplica reducerea specifică prevăzută de prezenta decizie fără 
întrerupere în raport cu situația existentă înainte de 1 ianuarie 2016 în temeiul Deciziei de punere în aplicare 
2013/193/UE. În consecință, autorizarea solicitată ar trebui să fie acordată începând cu data de 1 ianuarie 2016. 

(10)  Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării normelor Uniunii privind ajutoarele de stat, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

(1) Prin prezenta decizie, Franța este autorizată să aplice cote reduse de impozitare pentru benzina fără plumb și 
motorina utilizate drept carburanți. Motorina utilizată în scopuri comerciale drept carburant în sensul articolului 7 
alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE nu este eligibilă pentru niciuna dintre aceste reduceri. 

(2) Regiunile administrative pot fi autorizate să aplice reduceri diferențiate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

(a)  reducerile nu depășesc 17,7 EUR per 1 000 de litri de benzină fără plumb și 11,5 EUR per 1 000 de litri de 
motorină; 

(b)  reducerile nu depășesc diferența dintre nivelul de impozitare al motorinei utilizate în scopuri necomerciale drept 
carburant și cel al motorinei utilizate în scopuri comerciale drept carburat; 

(c)  reducerile sunt legate de condițiile socioeconomice obiective din regiunile în care se aplică; 

(d)  prin aplicarea reducerilor regionale nu se acordă avantaje concurențiale regiunilor în cadrul schimburilor comerciale 
din cadrul Uniunii. 

(3) Cotele reduse trebuie să respecte cerințele Directivei 2003/96/CE, în special valorile minime stabilite la articolul 7. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data notificării. 

Se aplică de la 1 ianuarie 2016. 

Expiră la 31 decembrie 2017. 

Articolul 3 

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze. 

Adoptată la Bruxelles, 8 martie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM  
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DECIZIA (PESC) 2016/359 A CONSILIULUI 

din 10 martie 2016 

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care 
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei 

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 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1) privind măsuri restrictive în raport cu 
acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. 

(2)  La 14 septembrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1524 (2) de reînnoire a măsurilor pentru o 
perioadă suplimentară de șase luni. 

(3)  Având în vedere continuarea subminării sau a amenințării integrității teritoriale, a suveranității și a independenței 
Ucrainei, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie prelungită pentru o perioadă suplimentară de șase luni. 

(4)  Consiliul a reexaminat desemnările individuale. Anexa ar trebui să fie modificată, iar rubricile referitoare la trei 
persoane decedate ar trebui să fie eliminate. 

(5)  Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia 2014/145/PESC se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 6, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Prezenta decizie se aplică până la 15 septembrie 2016.”  

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 10 martie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
K.H.D.M. DIJKHOFF  
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(1) Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință 
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16). 

(2) Decizia (PESC) 2015/1524 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în 
raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 239, 15.9.2015, 
p. 157). 



ANEXĂ 

I.  Următoarele persoane sunt eliminate de pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC: 

PERSOANE 

7. Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV 

41. Igor Dmitrievich SERGUN 

133. Pavel DREMOV   

II.  Rubricile pentru următoarele persoane și entități care figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC se înlocuiesc cu 
următoarele: 

LISTA PERSOANELOR  

Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

1. Sergey Valeryevich 
AKSYONOV, 

Sergei Valerievich 
AKSENOV (Сергей 
Валерьевич AKCëHOB), 

Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергiй 
Валерiйович Аксьонов) 

Data nașterii: 
26.11.1972. 

Locul nașterii: Beltsy 
(Bălți), acum Republica 
Moldova 

Aksyonov a fost ales „prim-ministru 
al Crimeei” în cadrul Verhovna Rada 
a Crimeei la 27 februarie 2014 în 
prezența unor persoane înarmate 
proruse. „Alegerea” sa a fost decre
tată neconstituțională de către preșe
dintele interimar ucrainean Olek
sandr Turcinov la 1 martie 2014. A 
promovat activ „referendumul” din 
16 martie 2014 și a fost unul dintre 
cosemnatarii „tratatului privind ade
rarea Crimeei la Federația Rusă” din 
18 martie 2014. La 9 aprilie 2014, 
acesta a fost numit „șef” interimar al 
așa-numitei „Republici Crimeea” de 
către președintele Putin. La 9 octom
brie 2014, acesta a fost „ales” în mod 
oficial „șef” al așa-numitei „Republici 
Crimeea”. Aksyonov a decretat ulte
rior combinarea funcțiilor de „șef” și 
„prim-ministru”. 

Membru al Consiliului de Stat al Ru
siei. 

17.3.2014 

2. Vladimir Andreevich 
KONSTANTINOV 
(Владимир Андреевич 
Константинов) 

Data nașterii: 
19.11.1956 

Locul nașterii: 
Vladimirovka (alias 
Vladimirovca), regiunea 
Slobozia, RSS 
Moldovenească (în 
prezent Republica 
Moldova) sau Bogomol, 
RSS Moldovenească 

În calitate de președinte al Consiliului 
Suprem al Republicii Autonome Cri
meea, Konstantinov a jucat un rol 
important în deciziile luate de către 
Verhovna Rada privind „referendu
mul” împotriva integrității teritoriale 
a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să 
voteze în favoarea independenței Cri
meei. A fost unul dintre cosemnatarii 
„tratatului privind aderarea Crimeei 
la Federația Rusă” din 18 martie 
2014. 

Începând cu 17 martie 2014, „preșe
dinte” al „Consiliului de Stat” al așa- 
numitei „Republici Crimeea”. 

17.3.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV (Рустам 
Ильмирович 
Темиргалиев) 

Data nașterii: 15.8.1976 

Locul nașterii: Ulan- 
Ude, RASS Buriată 
(RSFS Rusă) 

În calitate de fost ministru-adjunct al 
Crimeei, Temirgaliev a jucat un rol 
important în deciziile luate de Ver
hovna Rada privind „referendumul” 
împotriva integrității teritoriale a 
Ucrainei. A promovat activ integra
rea Crimeei în cadrul Federației Ruse. 

La 11 iunie 2014, a demisionat din 
funcția sa de „prim-viceprim-minis
tru” al așa-numitei „Republici Cri
meea”. 

17.3.2014 

5. Aleksei Mikhailovich 
CHALIY (Алексей 
Михайлович Чалый) 

Data nașterii: 13.6.1961 

Locul nașterii: Moscova 
sau Sevastopol 

Chaliy a devenit „primar al poporului 
al Sevastopolului” prin aclamație po
pulară la 23 februarie 2014 și a ac
ceptat acest „vot”. A desfășurat o 
campanie activă pentru ca Sevastopol 
să devină o entitate separată a Fede
rației Ruse în urma unui referendum 
din 16 martie 2014. A fost unul din
tre cosemnatarii „tratatului privind 
aderarea Crimeei la Federația Rusă” 
din 18 martie 2014. A fost „guverna
tor” interimar al Sevastopolului în 
perioada 1-14 aprilie 2014 și este un 
fost președinte „ales” al Adunării Le
gislative a orașului Sevastopol. 

17.3.2014 

6. Pyotr Anatoliyovych 
Zima (Пётр Анатольевич 
Зима) 

Data nașterii: 29.3.1965 Zima a fost numit noul șef al Servi
ciului de securitate din Crimeea 
(SBU) la 3 martie 2014 de către 
„prim-ministrul” Aksyonov și a ac
ceptat această numire. A furnizat in
formații relevante, inclusiv o bază de 
date, Serviciului de informații rus 
(SBU). Acestea includeau informații 
privind activiștii Euro-Maidan și apă
rătorii drepturilor omului din Cri
meea. Zima a jucat un rol important 
în împiedicarea autorităților ucrai
nene să controleze teritoriul Crimeei. 
La 11 martie 2014, a fost procla
mată înființarea unui serviciu de se
curitate independent al Crimeei de 
către foști ofițeri SBU din Crimeea. 

17.3.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

8. Sergey Pavlovych 
TSEKOV (Сергей 
Павлович Цеков) 

Data nașterii: 29.9.1953 
sau 23.9.1953 sau 
28.9.1953 

Locul nașterii: 
Simferopol 

În calitate de vicepreședinte al Ver
hovna Rada a Crimeei, Tsekov a ini
țiat, împreună cu Sergey Aksyonov, 
demiterea ilegală a guvernului Repu
blicii Autonome Crimeea (RAC). L-a 
atras în această activitate pe Vladimir 
Konstantinov, amenințându-l cu de
miterea. Tsekov a recunoscut public 
că membri ai parlamentului din Cri
meea au fost cei care au inițiat invita
rea soldaților ruși în vederea ocupării 
Verhovna Rada din Crimeea. A fost 
unul dintre primii lideri din Crimeea 
care au solicitat public anexarea Cri
meei la Rusia. 

Membru al Consiliului federativ al 
Federației Ruse din partea așa-numi
tei „Republici Crimeea”. 

17.3.2014 

9. Ozerov, Viktor 
Alekseevich (Виктор 
Алексеевич Озеров) 

Data nașterii: 5.1.1958 

Locul nașterii: Abakan, 
Khakassia (Hakasia) 

Președinte al Comitetului de securi
tate și apărare al Consiliului federativ 
al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele 
Comitetului de securitate și apărare 
al Consiliului federativ, a susținut pu
blic, în cadrul Consiliului federativ, 
desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

11. Klishas, Andrei 
Aleksandrovich (Андрей 
Александрович Клишас) 

Data nașterii: 9.11.1972 

Locul nașterii: 
Sverdlovsk 

Președinte al Comitetului pentru 
drept constituțional al Consiliului fe
derativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Klishas a susținut 
public, în cadrul Consiliului federativ, 
desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. 
În cadrul unor declarații publice, 
Klishas a urmărit să justifice inter
venția militară rusă în Ucraina, afir
mând că „președintele ucrainean spri
jină apelul autorităților din Crimeea 
către președintele Federației Ruse pri
vind acordarea unei asistențe globale 
în apărarea cetățenilor Crimeei”. 

17.3.2014 

14. TOTOONOV, Aleksandr 
Borisovich (Александр 
Борисович Тотоонов) 

Data nașterii: 3.4.1957 

Locul nașterii: 
Ordzhonikidze, Osetia 
de Nord 

Membru al Comitetului pentru afa
ceri internaționale al Consiliului fede
rativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Totoonov a susți
nut public, în cadrul Consiliului fede
rativ, desfășurarea de forțe ruse în 
Ucraina. 

17.3.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

15. PANTELEEV, Oleg 
Evgenevich (Олег 
Евгеньевич Пантелеев) 

Data nașterii: 21.7.1952 

Locul nașterii: 
Zhitnikovskoe, regiunea 
Kurgan 

Fost prim-vicepreședinte al Comitetu
lui pentru chestiuni parlamentare al 
Consiliului federativ. 

La 1 martie 2014, Panteleev a susți
nut public, în cadrul Consiliului fede
rativ, desfășurarea de forțe ruse în 
Ucraina. 

În prezent este prim-viceguvernator 
al oblastului Kurgan și șef al delega
ției guvernului oblastului Kurgan pe 
lângă Guvernul Federației Ruse. 

17.3.2014 

19. VITKO, Aleksandr 
Viktorovich (Александр 
Викторович Витко) 

Data nașterii: 13.9.1961 

Locul nașterii: Vitebsk 
(RSS Belarusă) 

Comandant al Flotei Mării Negre, 
amiral. 

Responsabil de comanda forțelor 
ruse care au ocupat teritoriul suveran 
al Ucrainei. 

17.3.2014 

33. Elena Borisovna 
MIZULINA (născută 
DMITRIYEVA) (Елена 
Борисовна Мизулина 
(născută Дмитриева) 

Data nașterii: 9.12.1954 

Locul nașterii: Bui, 
regiunea Kostroma 

Fost deputat în Duma de Stat. Iniția
toare și cosusținătoare a propunerilor 
legislative recente din Rusia care ar fi 
permis regiunilor altor țări să se 
unească cu Rusia fără acordul preala
bil al autorităților lor centrale. 

Începând din septembrie 2015, 
membră a Consiliului federativ din 
regiunea Omsk. 

21.3.2014 

36. Oleg Genrikhovich 
SAVELYEV (Олег 
Генрихович Савельев) 

Data nașterii: 
27.10.1965 

Locul nașterii: 
Leningrad 

Fost ministru al Afacerilor Crimeei. 
Responsabil de integrarea Republicii 
Autonome Crimeea anexate în cadrul 
Federației Ruse. 

În prezent este adjunct al șefului Sta
tului-Major General al guvernului 
rus, responsabil de organizarea lucră
rilor Comisiei guvernamentale pri
vind dezvoltarea socioeconomică a 
așa-numitei „Republici Crimeea”. 

29.4.2014 

45. Andriy Yevgenovych 
PURGIN (Андрiй 
Eвгенович Пургiн), 

Andrei Evgenevich 
PURGIN (Андрей 
Евгеньевич Пургин) 

Data nașterii: 26.1.1972 

Locul nașterii: Donețk 

Participant activ și organizator al ac
țiunilor separatiste, coordonator al 
acțiunilor „turiștilor ruși” în Donețk. 
Cofondator al unei „inițiative civice a 
Donbasului pentru Uniunea Eurasia
tică”. Până la 4 septembrie 2015, 
„președinte” al „Consiliului Popular al 
Republicii Populare Donețk”. 

29.4.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

46. Denys Volodymyrovych 
PUSHYLIN (Денис 
Володимирович 
Пушилiн), 

Denis Vladimirovich 
PUSHILIN (Денис 
Владимирович 
Пушилин) 

Data nașterii: 9.5.1981 
sau 9.5.1982 

Locul nașterii: Makiivka 
(oblastul Donețk) 

Unul dintre liderii „Republicii Popu
lare Donețk”. A participat la captura
rea și ocuparea administrației regio
nale. Purtător de cuvânt activ al sepa
ratiștilor. Până la 4 septembrie 2015, 
așa-numit „vicepreședinte” al „Consi
liului Popular” al așa-numitei „Repu
blici Populare Donețk”. De la 4 sep
tembrie 2015, „președinte” al „Consi
liului Popular al Republicii Populare 
Donețk”. 

29.4.2014 

47. TSYPLAKOV Sergey 
Gennadevich (Цыплаков 
Сергей Геннадьевич) 

Data nașterii: 1.5.1983 

Locul nașterii: 
Khartsyzsk (Harțîzk), 
oblastul Donețk 

Unul dintre liderii miliției populare 
din Donbas, organizație radicală din 
punct de vedere ideologic. A luat 
parte în mod activ la ocuparea unui 
număr de clădiri publice în regiunea 
Donețk. 

29.4.2014 

48. Igor Vsevolodovich 
GIRKIN (Игорь 
Всеволодович Гиркин) 
(alias Igor STRELKOV, 
Ihor STRIELKOV) 

Data nașterii: 
17.12.1970 

Locul nașterii: Moscova 

Identificat ca membru al personalului 
Direcției principale de informații a 
Statului-Major General al forțelor ar
mate ale Federației Ruse (GRU). A 
fost implicat în incidentele de la Slo
viansk. Șef al mișcării publice „Novo
rossia”. Fost „ministru al educației” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. 

29.4.2014 

53. Oleg Grigorievich 
KOZYURA (Олег 
Григорьевич Козюра) 

Data nașterii: 
19.12.1962 

Locul nașterii: 
Zaporozhye (Zaporijjea) 

Fost șef al biroului Serviciului Federal 
al Migrației pentru Sevastopol. Res
ponsabil cu eliberarea sistematică și 
în regim de urgență de pașapoarte 
rusești pentru persoanele cu reșe
dința în Sevastopol. 

În prezent, asistent al deputatului în 
Consiliul municipal al Sevastopolului 
Mikhail Chaluy. 

12.5. 2014 

54. Viacheslav 
PONOMARIOV, 
Vyacheslav 
Volodymyrovich 
PONOMARYOV 
(В'ячеслав 
Володимирович 
Пономарьов), Viacheslav 
Vladimirovich 
PONOMAREV (Вячеслав 
Владимирович 
Пономарëв) 

Data nașterii: 2.5.1965 

Locul nașterii: Sloviansk 
(oblastul Donețk) 

Fost „primar autodeclarat al poporu
lui” al orașului Slaviansk (până la 
10 iunie 2014). Ponomariov a făcut 
apel la Vladimir Putin să trimită 
trupe ruse pentru a proteja orașul și 
ulterior i-a solicitat furnizarea de 
arme. Oamenii lui Ponomariov sunt 
implicați în răpiri (i-au capturat pe 
Irma Krat și Simon Ostrovski, repor
ter pentru Vice News, ambii fiind ul
terior eliberați; au deținut observatori 
militari în temeiul Documentului 
OSCE de la Viena). Rămâne activ în 
sprijinirea acțiunilor și politicilor se
paratiste. 

12.5.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

57. Oleg TSARIOV, Oleh 
Anatoliyovych TSAROV 
(Олег Анатолтович 
Царьов), Oleg 
Anatolevich TSAREV 
(Олег Анатольевич 
Цаpëв) 

Data nașterii: 2.6.1970 

Locul nașterii: 
Dnepropetrovsk 
(Dnipropetrovsk) 

Fost membru al Rada, în această cali
tate a solicitat public crearea așa-nu
mitei „Republici Federale Novoros
sia”, formată din regiunile din sud-es
tul Ucrainei. Rămâne activ în sprijini
rea acțiunilor sau politicilor separa
tiste. Fost „președinte” al așa-numitu
lui „parlament al Uniunii republicilor 
populare” („Parlamentul Republicii 
Novorossia”). 

12.5.2014 

62. Aleksandr Yurevich 
BORODAI (Александр 
Юрьевич Бородай) 

Data nașterii: 25.7.1972 

Locul nașterii: Moscova 

Fost așa-numit „prim-ministru al Re
publicii Populare Donețk”, în această 
calitate responsabil de activitățile „gu
vernamentale” separatiste ale așa-nu
mitului „guvern al Republicii Popu
lare Donețk” (de exemplu, la 8 iulie 
2014 a afirmat că „forțele noastre 
militare desfășoară o operație spe
cială împotriva” fasciștilor „ucrai
neni”), semnatar al Memorandumului 
de înțelegere privind „Uniunea Novo
rossia”. Rămâne activ în sprijinirea 
acțiunilor sau politicilor separatiste; 
conduce „uniunea voluntarilor din 
Donbas”. 

12.7.2014 

64. Alexandr 
Aleksandrovich 
KALYUSSKY, (Александр 
Александрович 
Калюсский) 

Data nașterii: 9.10.1975 Fost așa-numit „viceprim-ministru de 
facto pentru afaceri sociale al Repu
blicii Populare Donețk”. Responsabil 
de activitățile „guvernamentale” sepa
ratiste ale așa-numitului „guvern al 
Republicii Populare Donețk”. 

12.7.2014 

65. Alexander KHRYAKOV, 
Aleksandr Vitalievich 
KHRYAKOV (Александр 
Витальевич Хряков), 
Oleksandr Vitaliyovych 
KHRYAKOV (Олександр 
ВiTалiйович Хряков) 

Data nașterii: 6.11.1958 

Locul nașterii: Donețk 

Fost așa-numit „ministru al informa
țiilor și al comunicării în masă al Re
publicii Populare Donețk”. Membru 
al așa-numitului „Consiliu Popular” al 
„Republicii Populare Donețk”. Res
ponsabil de activitățile de propa
gandă proseparatiste ale așa-numitu
lui „guvern” al „Republicii Populare 
Donețk”. 

12.7.2014 

71. Nikolay KOZITSYN 
(Николай Козицын) 

Data nașterii: 20.6.1956 
sau 6.10.1956 

Locul nașterii: 
Djerzjinsk (Dzerjînsk), 
regiunea Donețk 

Comandant al forțelor cazace. 

Responsabil de conducerea separatiș
tilor din Ucraina de Est care luptă 
împotriva forțelor guvernamentale 
ucrainene. 

12.7.2014 
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81. Alexander Nikolayevich 
TKACHYOV (Александр 
Николаевич Ткачëв) 

Data nașterii: 
23.12.1960 

Locul nașterii: Vyselki, 
regiunea Krasnodar 

Fost guvernator al Krasnodar Krai. 

I s-a acordat medalia „pentru elibera
rea Crimeei” de către șeful interimar 
al Republicii Autonome Crimeea, 
pentru sprijinul pe care l-a acordat 
anexării ilegale a Crimeei. Cu acea 
ocazie, șeful interimar al Republicii 
Autonome Crimeea a afirmat că Tka
chyov a fost unul dintre primii care 
și-au exprimat sprijinul față de noua 
„conducere” a Crimeei. 

În prezent, ministrul agriculturii al 
Federației Ruse (începând cu 22 aprilie 
2015). 

25.7.2014 

83. Ekaterina Iurievna 
GUBAREVA (Екатерина 
Юрьевна Губарева), 

Katerina Yuriyovna 
GUBARIEVA (Катерина 
Юрiйовнa Губарева) 

Data nașterii: 5.7.1983 
sau 10.3.1983 

Locul nașterii: Kakhovka 
(Kahovka) [oblastul 
Kherson (Herson)] 

În calitatea sa de fost așa-numit „mi
nistru al afacerilor externe”, a fost 
responsabilă de apărarea așa-numitei 
„Republici Populare Donețk”, submi
nând astfel integritatea teritorială, su
veranitatea și independența Ucrainei. 
În plus, contul său bancar este folosit 
pentru finanțarea grupărilor separa
tiste ilegale. Asumând acest rol și ac
ționând în această calitate, a sprijinit, 
prin urmare, acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei. Rămâne activă în sprijinirea ac
țiunilor și politicilor separatiste. 

Membră a „Consiliului Popular” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. 

25.7.2014 

98. Miroslav Vladimirovich 
RUDENKO (Мирослав 
Владимирович Руденко) 

Data nașterii: 21.1.1983 

Locul nașterii: 
Debalcevo (Debalțevo) 

Asociat cu „miliția populară din 
Donbas”. A afirmat, printre altele, că 
miliția își va continua lupta în restul 
țării. Prin urmare, Rudenko a spriji
nit acțiuni și politici care subminează 
integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Ucrainei. Așa-numit 
„deputat al poporului” (membru) în 
așa-numitul „Consiliu Popular al Re
publicii Populare Donețk”. 

12.9.2014 

99. Gennadiy Nikolaiovych 
TSYPKALOV, 

Gennadii Nikolaevich 
TSYPKALOV (Геннадий 
Николаевич Цыпкалов) 

Data nașterii: 21.6.1973 

Locul nașterii: oblastul 
Rostov (Rusia) 

L-a înlocuit pe Marat Bașirov în cali
tatea de așa-numit „prim-ministru” al 
așa-numitei „Republici Populare Lu
gansk”. În trecut a fost activ în miliția 
„armata din sud-est”. Prin urmare, 
Tsypkalov a sprijinit acțiuni și politici 
care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența 
Ucrainei. 

12.9.2014 
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100. Andrey Yurevich 
PINCHUK (Андрей 
Юрьевич Пинчук) 

Posibilă dată a nașterii: 
27.12.1977 

Fost „ministru al securității de stat” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, 
care este răspunzător de activitățile 
„guvernamentale” separatiste ale așa- 
numitului „guvern al Republicii Po
pulare Donețk”. Prin urmare, a spriji
nit acțiuni și politici care subminează 
integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Ucrainei. Rămâne ac
tiv în sprijinirea acțiunilor sau politi
cilor separatiste. „Director executiv” 
al „uniunii voluntarilor din Donbas”. 

12.9.2014 

102. Andrei Nikolaevich 
RODKIN (Андрей 
Николаевич Родкин) 

Data nașterii: 23.9.1976 

Locul nașterii: Moscova 

Reprezentant la Moscova al așa-nu
mitei „Republici Populare Donețk”. În 
declarațiile sale a vorbit, printre al
tele, despre disponibilitatea milițiilor 
de a purta un război de gherilă și 
despre confiscarea de către acestea a 
unor sisteme de armament de la for
țele armate ucrainene. Prin urmare, a 
sprijinit acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei. 

Unul dintre liderii „uniunii voluntari
lor din Donbas”. 

12.9.2014 

105. Mikhail Sergeyevich 
SHEREMET (Михаил 
Сергеевич Шеремет) 

Data nașterii: 23.5.1971 

Locul nașterii: 
Dzhankoy (Djankoi) 

Așa-numit „prim-viceprim-ministru” 
al Crimeei. Sheremet a jucat un rol- 
cheie în organizarea și implementa
rea referendumului din Crimeea din 
16 martie privind unirea cu Rusia. 
Se presupune că, la data referendu
mului, Sheremet era comandantul 
„forțelor de autoapărare” promosco
vite din Crimeea. Prin urmare, a spri
jinit acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei. 

12.9.2014 

116. Svetlana Sergeevna 
ZHUROVA (Светлана 
Сергеевна Журова) 

Data nașterii: 7.1.1972 

Locul nașterii: Pavlov- 
pe-Neva 

Prim-vicepreședinte al Comisiei pen
tru afaceri externe a Dumei de Stat. 
La 20 martie 2014, a votat în favoa
rea proiectului de lege constituțională 
federală „privind acceptarea în Fede
rația Rusă a Republicii Crimeea și 
formarea în cadrul Federației Ruse de 
noi entități federale: republica Cri
meea și orașul cu statut federal Se
vastopol”. 

12.9.2014 
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120. Serhiy KOZYAKOV (alias 
Sergey Kozyakov) 
(Сергей Козьяков) 

Data nașterii: 29.9.1982 Fost „șef al Comisiei electorale cen
trale din Lugansk”, în perioada în 
care a deținut funcția respectivă a 
fost responsabil pentru organizarea 
așa-numitelor „alegeri” din 2 noiem
brie 2014 în așa-numita „Republică 
Populară Lugansk”. Aceste „alegeri” 
încalcă legislația Ucrainei și sunt, 
prin urmare, ilegale. În octombrie 
2015, a fost numit „ministru al justi
ției” al așa-numitei „Republici Popu
lare Lugansk”. 

În consecință, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, precum și prin orga
nizarea „alegerilor” ilegale, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei și 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

121. Oleg Konstantinovich 
AKIMOV (alias Oleh 
AKIMOV) (Олег 
Константинович 
Акимов) 

Data nașterii: 15.9.1981 

Locul nașterii: Lugansk 

Deputat din partea „uniunii econo
mice Lugansk” în „Consiliul Național” 
al „Republicii Populare Lugansk”. A 
candidat în cadrul așa-numitelor „ale
geri” din 2 noiembrie 2014 la postul 
de „șef” al așa-numitei „Republici Po
pulare Lugansk”. Aceste „alegeri” în
calcă legislația Ucrainei și sunt, prin 
urmare, ilegale. Din 2014, este „șef” 
al așa-numitei „federații a sindicate
lor” a „Republicii Populare Lugansk”. 

În consecință, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, precum și prin par
ticiparea formală în calitate de candi
dat la „alegerile” ilegale, a sprijinit ac
tiv acțiuni și politici care subminează 
integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Ucrainei și continuă 
să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

126. Dmitry Aleksandrovich 
SEMYONOV, 

Dmitrii Aleksandrovich 
SEMENOV (Дмитрий 
Александрович Семенов) 

Data nașterii: 3.2.1963 

Locul nașterii: Moscova 

Fost „viceprim-ministru însărcinat cu 
finanțele” al așa-numitei „Republici 
Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 
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127. Oleg BUGROV (Олег 
Бугров) 

Data nașterii: 29.8.1969 Fost „ministru al apărării” al așa-nu
mitei „Republici Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

134. Alexey Yurevich 
MILCHAKOV alias Fritz, 
Serbian (Алексей 
Юрьевич МИЛЬЧАКОВ) 

Data nașterii: 30.4.1991 
sau 30.1.1991 

Locul nașterii: Sankt 
Petersburg 

Comandant al unității „Rusich”, o 
grupare armată separatistă implicată 
în luptele din estul Ucrainei. 

În această calitate, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

135. Arseny Sergeevich 
PAVLOV (alias Motorola) 

(ApcéHий Сергеевич 
ПÁВЛОВ) (alias 
Моторoла) 

Data nașterii: 2.2.1983 

Locul nașterii: Ukhta, 
Komi 

Comandant al „batalionului Sparta” o 
grupare armată separatistă implicată 
în luptele din estul Ucrainei. 

În această calitate, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN (Эдуард 
Александрович Басурин) 

Data nașterii: 27.6.1966 
sau 21.6.1966 

Locul nașterii: Donețk 

Așa-numit „comandant adjunct” al 
ministerului apărării al așa-numitei 
„Republici Populare Donețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

138. Alexandr Vasilievich 
SHUBIN (Александр 
Васильевич ШУБИН) 

Data nașterii: 20.5.1972 
sau 30.5.1972 

Locul nașterii: Lugansk 

Fost așa-numit „ministru al justiției” 
al așa-numitei „Republici Populare 
Lugansk” ilegale. Președinte al „Comi
siei electorale centrale” a așa-numitei 
„Republici Populare Lugansk” din oc
tombrie 2015. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze această țară. 

16.2.2015 

12.3.2016 L 67/47 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

140. Sergey Yurevich 
IGNATOV (Сергей 
Юрьевич ИГНАТОВ) alias 
KUZOVLEV  

Așa-numitul comandant-șef al mili
ției populare a așa-numitei „Republici 
Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și care au de
stabilizat și mai mult această țară. 

16.2.2015 

141. Ekaterina FILIPPOVA 
(Екатерина 
Владимировна 
ФИЛИППОВА) 

Data nașterii: 
20.11.1988 

Locul nașterii: 
Krasnoarmëisk 
(Krasnoarmiisk) 

Așa-numit „ministru al justiției” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

143. Evgeny Vladimirovich 
MANUILOV (Евгений 
Владимирович 
Мануйлов) 

Data nașterii: 5.1.1967 Așa-numit „ministru al bugetului” al 
așa-numitei „Republici Populare Lu
gansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și continuă să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

145. Olga BESEDINA (Ольга 
Игорева БЕСЕДИНА) 

Data nașterii: 
10.12.1976 

Fost așa-numit „ministru al dezvoltă
rii economice și al comerțului” al 
așa-numitei „Republici Populare Lu
gansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei 
calități și prin acțiunile întreprinse în 
temeiul acesteia, a sprijinit activ ac
țiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și care au de
stabilizat și mai mult Ucraina. 

16.2.2015 

148. Arkady Viktorovich 
BAKHIN (Аркадий 
Викторович Бахин) 

Data nașterii: 8.5.1956 

Locul nașterii: Kaunas, 
Lituania 

Fost prim-adjunct al ministrului apă
rării (până la 17 noiembrie 2015) și, 
în această calitate, a fost implicat în 
sprijinirea desfășurării de trupe ru
sești în Ucraina. 

Potrivit actualei structuri a Ministeru
lui Apărării din Rusia, în această cali
tate, participă la elaborarea și pune
rea în aplicare a politicii Guvernului 
Rusiei. Aceste politici amenință inte
gritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei. 

16.2.2015 
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149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV (Андрей 
Валерьевич Картaпoлoв) 

Data nașterii: 9.11.1963 

Locul nașterii: RDG 

Comandant al districtului militar de 
vest începând cu 10 noiembrie 
2015. Fost director al Departamentu
lui de operații principale și șef ad
junct al Statului-Major al forțelor ar
mate ale Federației Ruse. Este impli
cat activ în elaborarea și punerea în 
aplicare a campaniei militare a forțe
lor ruse în Ucraina. 

Potrivit activităților stabilite ale Sta
tului-Major, prin exercitarea contro
lului operațional al forțelor armate, 
este implicat în mod activ în elabora
rea și punerea în aplicare a politicii 
Guvernului Rusiei de amenințare a 
integrității teritoriale, a suveranității 
și a independenței Ucrainei. 

16.2.2015  

LISTA ENTITĂȚILOR  

Nume Motive Data includerii 
pe listă 

1. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea 
„Chernomorneftegaz” 
(cunoscută anterior 
drept „PJSC 
Chernomorneftegaz”) 

La 17 martie 2014, „parlamentul Crimeei” a adoptat o rezoluție 
prin care declară confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”, a 
activelor deținute de întreprinderea Chernomorneftegaz. Astfel, 
întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Cri
meei. Reînregistrată la 29 noiembrie 2014 ca întreprindere uni
tară de stat a Republicii Crimeea cu numele „Chernomornefte
gaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Fondator: Ministerul combustibili
lor și energiei din Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА 
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

12.5.2014 

2. Societatea cu 
răspundere limitată 
„Port Feodosia” 
(cunoscută anterior 
drept „Feodosia”) 

La 17 martie 2014, „parlamentul Crimeei” a adoptat o rezoluție 
prin care declară confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”, a 
activelor deținute de întreprinderea Feodosia. Astfel, întreprinde
rea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînre
gistrată ca societate cu răspundere limitată cu numele „Port Feo
dosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ 
ФЕОДОСИЯ”) la 9 februarie 2015. Fondator: Yuri Garyevich Ro
vinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский). 

12.5.2014 

10. Așa-numita „miliție 
populară din Donbas”- 
„Нарoдное oпoлчéние 
Дoнбáсса” 

Grupare armată separatistă ilegală răspunzătoare de lupta împo
triva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, ame
nințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei. 

Printre altele, la începutul lunii aprilie 2014, gruparea militantă 
a preluat controlul asupra mai multor clădiri guvernamentale 
din estul Ucrainei, subminând astfel integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei. 

Fostul lider al grupării, dl Pavel Gubarev, se face răspunzător de 
ocuparea clădirii guvernului regional din Donețk împreună cu 
forțele pro-ruse și pentru a se fi autoproclamat „guvernatorul 
poporului”. 

25.7.2014 
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13. Întreprinderea unitară 
de stat a orașului 
Sevastopol, „Portul 
maritim Sevastopol” 
(cunoscută anterior 
drept întreprinderea de 
stat „Portul maritim 
comercial Sevastopol” 
Государственное 
предприятие 
'Севастопольский 
морской торговый порт' 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 
Sevastopolski morskoy 
torgovy) port 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 17 martie 2014, „parlamentul Cri
meei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14„privind naționalizarea 
unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructu
rii sau al agriculturii”, declarând preluarea activelor aparținând 
întreprinderii de stat „Portul maritim comercial Sevastopol”, în 
numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confis
cată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. În termeni de volum 
al schimburilor comerciale, este cel mai mare port maritim co
mercial din Crimeea. Reînregistrată la 6 iunie 2014 ca întreprin
dere unitară de stat a orașului Sevastopol cu numele „Portul ma
ritim Sevastopol” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). 
Fondator: Guvernul Sevastopolului (Правительство Севастополя). 

25.7.2014 

14. Societatea cu 
răspundere limitată 
„Portul maritim Kerch”/ 
„Kamysh-Burun” 
(cunoscută anterior 
drept întreprinderea de 
stat „Portul maritim 
comercial Kerch” 
Государственное 
предприятие 
'Керченский морской 
торговый порт' 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 
Kerchenski morskoy 
torgovy port) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. „Parlamentul Crimeei” a adoptat rezo
luția nr. 1757-6/14 din 17 martie 2014 „privind naționalizarea 
unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructu
rii sau al agriculturii” și rezoluția nr. 1865-6/14 din 26 martie 
2014 „privind întreprinderea de stat «Porturile maritime ale Cri
meei» (О Государственном предприятии «Крьмские морские 
порть»”), declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii 
de stat „Portul maritim comercial Kerch”, în numele „Republicii 
Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către 
„autoritățile” Crimeei. În termeni de volum al schimburilor co
merciale, este al doilea port maritim comercial din Crimeea. Re
înregistrată la 9 decembrie 2014 ca societate cu răspundere li
mitată cu numele „Portul maritim Kerch” „Kamysh-Burun” 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ 
МОРСКОЙ ПОРТ КАМЫШ-БУРУН”). Fondatori: Societatea cu răs
pundere limitată „Vostok-Capital”, înregistrată în Donețk, 
Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОС
ТОК КЭПИТАЛ”); societatea cu răspundere limitată „Vostok”, înre
gistrată în Donețk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); societatea cu răspundere limitată 
„Altcom Invest-Stroi”, înregistrată în Donețk, Ucraina 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ 
ИНВЕСТ-СТРОЙ”) și societatea cu răspundere limitată „Altcom-Be
ton”, înregistrată în Borispol, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН”). 

25.7.2014 

15. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea „Universal- 
Avia” (cunoscută 
anterior drept 
întreprinderea de stat 
„Universal-Avia” 
Государственное 
предприятие 'Универсал- 
Авиа' Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 'Universal- 
Avia') 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 24 martie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia „privind întreprinderea de 
stat «Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia»” („О Госу
дарственном предприятии «Универсал-Авиа»”) nr. 1794-6/14, de
clarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat 
„Universal-Avia”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, între
prinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. 
Reînregistrată la 15 ianuarie 2015 ca întreprindere unitară de 
stat a Republicii Crimeea cu numele „Universal-Avia” (ГОСУ
ДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
„УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Fondator: Ministerul Transporturilor din 
Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ). 

25.7.2014 
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Nume Motive Data includerii 
pe listă 

16. Întreprinderea bugetară 
a statului federal 
„Sanatorium Nizhnyaya 
Oreanda” a 
administrației 
președintelui Federației 
Ruse (cunoscută 
anterior drept stațiunea 
„Nizhnyaya Oreanda” 
„Санаторий 'Нижняя 
Ореанда”) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 21 martie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia „privind aspectele legate de 
înființarea Asociației de sanatorii și stațiuni” nr.1767-6/14, de
clarând preluarea activelor aparținând stațiunii „Nizhnyaya 
Oreanda”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea 
este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregis
trată la 9 octombrie 2014 ca întreprindere bugetară a statului 
federal, cu numele „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” a adminis
trației președintelui Federației Ruse (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАН
ДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 
Fondator: Administrația președintelui Federației Ruse (УПРАВЛЕ
НИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 

25.7.2014 

18. Întreprinderea bugetară 
a statului federal 
„Uniunea de producție- 
agrară «Massandra»” a 
administrației 
președintelui Federației 
Ruse (cunoscută 
anterior drept concernul 
de stat „Asociația 
Națională a 
Producătorilor 
«Massandra»” 
Национальное 
производственно- 
аграрное объединение 
'Массандра' 
Nacionalnoye 
proizvodstvenno 
agrarnoye obyedinenye 
„Massandra”) 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„privind mo
dificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Re
publicii Crimeea din 26 martie 2014” „privind naționalizarea 
întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex 
agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, decla
rând preluarea activelor aparținând concernului de stat „Asocia
ția Națională a Producătorilor «Massandra»” în numele „Republi
cii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de că
tre „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată la 1 august 2014 ca în
treprindere bugetară a statului federal, cu numele „Uniunea de 
producție-agrară «Massandra»” a administrației președintelui Fe
derației Ruse (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«МАССАНДРА»УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”). Fondator: Administrația președintelui Federației 
Ruse (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ). 

25.7.2014 

19. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea „Institutul 
național de vinificație 
«Magarach»” (cunoscută 
anterior drept 
„întreprinderea de stat 
Magarach a institutului 
național de vinificație” 
Государственное 
предприятие Агрофирма 
'Магарач' Национального 
института винограда и 
вина 'Магарач' 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 
'Agrofirma Magarach' 
nacionalnogo instituta 
vinograda i vina 
'Magarach') 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„privind mo
dificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Re
publicii Crimeea din 26 martie 2014” „privind naționalizarea 
întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex 
agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, decla
rând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Gosu
darstvenoye predpriyatiye”„Agrofirma Magarach” nacionalnogo 
instituta vinograda i vina „Magarach” în numele „Republicii Cri
meea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „au
toritățile” Crimeei. Reînregistrată la 15 ianuarie 2015 ca între
prindere unitară de stat a Republicii Crimeea cu numele „Institu
tul național de vinificație «Magarach»”(ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА 
«МАГАРАЧ»”). Fondator: Ministerul Agriculturii din Republica 
Crimeea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ). 

25.7.2014 
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Nume Motive Data includerii 
pe listă 

20. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea „Fabrica de vin 
spumos «Novy Svet»” 
(cunoscută anterior 
drept întreprinderea de 
stat „Fabrica de vin 
spumos Novy Svet” 
Государственное 
предприятиеЗавод 
шампанских вин 'Новый 
свет' Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 'Zavod 
shampanskykh vin 
Novy Svet') 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încăl
carea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„privind mo
dificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Re
publicii Crimeea din 26 martie 2014” „privind naționalizarea 
întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex 
agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, decla
rând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Zavod 
shampanskykh vin Novy Svet” în numele „Republicii Crimeea”. 
Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autorită
țile” Crimeei. Reînregistrată la 4 ianuarie 2015 ca întreprindere 
unitară de stat a Republicii Crimeea, cu numele „Fabrica de vin 
spumos «Novy Svet»”(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ 
СВЕТ”). Fondator: Ministerul Agriculturii din Republica Crimeea 
(МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 

23. BANCA NAȚIONALĂ 
COMERCIALĂ A 
RUSIEI 

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

După anexarea ilegală a Crimeei, Banca Națională Comercială a 
Rusiei (RNCB) a intrat în proprietatea exclusivă a așa-numitei 
„Republici Crimeea”. A devenit actorul principal pe piață, înain
tea anexării nefiind prezentă în Crimeea. Prin cumpărarea sau 
preluarea unor filiale ale unor bănci care se retrăgeau din Cri
meea, RNCB a sprijinit material și financiar acțiunile guvernului 
rus de integrare a Crimeei în Federația Rusă, subminând astfel 
integritatea teritorială a Ucrainei. 

30.7.2014    
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/360 A CONSILIULUI 

din 11 martie 2016 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Centrafricane 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

având în vedere Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Centrafricane (1), în special articolul 2c, 

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

întrucât: 

(1)  La 23 decembrie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/798/PESC. 

(2)  La 7 martie 2016, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul 
Rezoluției 2127 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adăugat o persoană și o 
entitate pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa la Decizia 2013/798/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa la Decizia 2013/798/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
A.G. KOENDERS  
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ANEXĂ 

În anexa la Decizia 2013/798/PESC se adaugă următoarele rubrici: 

A. Persoane 

„9.  Joseph KONY [alias: (a) Kony; (b) Joseph Rao Kony; (c) Josef Kony; (d) Le Messie sanglant] 

Desemnare: Comandant al Armatei de Rezistență a Domnului 

Data nașterii: (a) 1959; (b) 1960; (c) 1961; (d) 1963; (e) 18 septembrie 1964; (f) 1965; (g) (august 1961); 
(h) (iulie 1961); (i) 1 ianuarie 1961; (j) (aprilie 1963) 

Locul nașterii: (a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District (satul Palaro, parohia Palaro, 
regiunea Omoro, districtul Gulu), Uganda; (b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; (c) Atyak, Uganda 

Cetățenia: pașaport ugandez 

Adresa: (a) Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Haute-Kotto, Republica Centrafricană; (c) Basse-Kotto, Republica 
Centrafricană; (d) Haut-Mbomou, Republica Centrafricană; (e) Mbomou, Republica Centrafricană; (f) Haut-Uolo, 
Republica Democratică Congo; (g) Bas-Uolo, Republica Democratică Congo; (h) [Adresa presupusă: Kafia Kingi 
(un teritoriu de la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost încă stabilit). Conform 
relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate 
din Sudan]. 

Inclus pe listă la: 7 martie 2016. 

Alte informații: 

Kony este fondatorul și conducătorul Armatei de Rezistență a Domnului (LRA) (CFe.002). Sub conducerea 
acestuia, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. LRA se 
face responsabilă de răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omuciderea a sute de persoane din RCA; de 
asemenea, LRA și a jefuit și a distrus bunuri civile. Numele tatălui acestuia este Luizi Obol. Numele mamei 
acestuia este Nora Obol. 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Joseph Kony a fost inclus pe listă la 7 martie 2016, în temeiul punctului 12 și punctului 13 literele (b), (c) și (d) 
din Rezoluția 2262 (2016) pentru «implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA 
sau sprijinirea unor astfel de acte», pentru «implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care 
încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care 
constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, 
vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și 
strămutare forțată», «recrutarea sau folosirea de copii în conflictul armat din RCA, încălcând astfel dreptul 
internațional aplicabil» și pentru «acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin 
exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, 
precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA.» 

Informații suplimentare: 

Kony a fondat Armata de Rezistență a Domnului (LRA) și a fost descris ca fondator al grupului, lider religios, 
președinte și comandant-șef. Apărută în nordul Ugandei, în anii '80, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și 
mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. Sub presiunea crescândă din partea armatei, Kony a dispus 
ca LRA să se retragă din Uganda în 2005 și 2006. De atunci, LRA și-a desfășurat activitatea în Republica 
Democratică Congo (RDC), RCA, Sudanul de Sud și, conform relatărilor, în Sudan. 

Kony, în calitate de conducător al LRA, concepe și pune în aplicare strategii ale LRA, inclusiv ordine permanente 
de a ataca și de brutaliza populațiile civile. Începând cu decembrie 2013, sub comanda lui Joseph Kony, LRA a 
săvârșit răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omucideri a sute de persoane din RCA; de asemenea, LRA a 
jefuit și a distrus bunuri civile. Concentrată în estul RCA și, conform relatărilor, în Kafia Kingi, un teritoriu de la 
granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost încă stabilit, dar este controlat militar de 
Sudan, LRA efectuează incursiuni de jaf în sate, pentru hrană și materiale. Luptătorii organizează ambuscade 
pentru a ataca forțele de securitate și a le fura echipamentele atunci când acestea răspund la atacurile LRA, iar 
luptătorii LRA vizează și jefuiesc și sate care nu au o prezență militară. LRA și-a intensificat, de asemenea, 
atacurile asupra exploatărilor miniere de aur și diamante. 
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Kony face obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională. CPI îi impută acestuia 
douăsprezece capete de acuzare pentru crime împotriva umanității, inclusiv omucidere, sclavie, sclavie sexuală, 
viol, acte inumane de vătămare corporală gravă și provocarea de suferințe, precum și douăzeci și unu de capete 
de acuzare pentru crime de război, inclusiv omucidere, tratamentul cu cruzime al civililor, atacarea cu intenție a 
populației civile, jaf, provocarea de violuri și înrolarea, în urma răpirii, a unor minori cu vârsta sub 15 ani. 

Kony a emis ordine permanente pentru luptătorii rebeli de a jefui diamantele și aurul minerilor artizanali din 
estul Republicii Centrafricane. Conform relatărilor, unele minereuri sunt transportate de grupul lui Kony în 
Sudan sau fac obiectul unor schimburi comerciale cu civili și membri ai fostei Séléka. 

De asemenea, Kony a dat instrucțiuni luptătorilor săi să braconeze elefanți în Parcul Național Garamba din 
Republica Democratică Congo, de unde, conform relatărilor, colți de elefant sunt transportați prin estul 
Republicii Centrafricane către Sudan, unde, conform relatărilor, ofițeri de rang înalt ai LRA vând și fac schimburi 
comerciale cu comercianți sudanezi și cu funcționari locali. Comerțul cu fildeș reprezintă o sursă importantă de 
venit pentru grupul Kony. Conform relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de 
Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan.”  

B. Entități 

„2.  LORD'S RESISTANCE ARMY (ARMATA DE REZISTENȚĂ A DOMNULUI) [alias: (a) LRA; (b) Lord's Resistance 
Movement (Mișcarea de Rezistență a Domnului) (LRM); (c) Lord's Resistance Movement/Army (Armata/Mișcarea 
de Rezistență a Domnului) (LRM/A)] 

Adresa: (a) Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Haute-Kotto, Republica Centrafricană; (c) Basse-Kotto, Republica 
Centrafricană; (d) Haut-Mbomou, Republica Centrafricană; (e) Mbomou, Republica Centrafricană; (f) Haut-Uolo, 
Republica Democratică Congo; (g) Bas-Uolo, Republica Democratică Congo; (h) [Adresa presupusă: Kafia Kingi 
(un teritoriu de la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost încă stabilit). Conform 
relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate 
din Sudan]. 

Inclusă pe listă la: 7 martie 2016. 

Alte informații: Apărută în nordul Ugandei, în anii '80. A fost implicată în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de 
civili în Africa Centrală, inclusiv a sute de civili în Republica Centrafricană. Conducătorul acesteia este Joseph 
Kony. 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Armata de Rezistență a Domnului a fost inclusă pe listă la 7 martie 2016, în temeiul punctului 12 
și punctului 13 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2262 (2016) pentru «implicarea sa în acte care submi
nează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane (RCA) sau sprijinirea unor astfel de acte», pentru 
«implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor 
omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor 
omului în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau 
religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată», «recrutarea sau folosirea de 
copii în conflictul armat din RCA, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil» și pentru «acordarea de sprijin 
grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea 
acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau 
provenite din RCA.» 

Informații suplimentare: 

Apărută în nordul Ugandei, în anii '80, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din 
întreaga Africă Centrală. Sub presiunea crescândă din partea armatei, Joseph Kony, conducătorul LRA, a dispus 
ca LRA să se retragă din Uganda în 2005 și 2006. De atunci, LRA și-a desfășurat activitatea în Republica 
Democratică Congo (RDC), RCA, Sudanul de Sud și, conform relatărilor, în Sudan. 

Începând cu decembrie 2013, LRA a săvârșit răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omucideri a sute de 
persoane din RCA; de asemenea, LRA a jefuit și distrus bunuri civile. Concentrată în estul RCA și, conform 
relatărilor, în Kafia Kingi, un teritoriu de la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost 
încă stabilit, dar este controlat militar de Sudan, LRA efectuează incursiuni de jaf în sate, pentru hrană și 
materiale. Luptătorii organizează ambuscade pentru a ataca forțele de securitate și a le fura echipamentele atunci 
când acestea răspund la atacurile LRA, iar luptătorii LRA vizează și jefuiesc și sate care nu au o prezență militară. 
LRA și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra exploatărilor miniere de aur și diamante. 
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Celulele LRA sunt adesea însoțite de prizonieri, care sunt nevoiți să lucreze ca hamali, bucătari și sclavi sexuali. 
LRA comite acte de violență de gen, inclusiv violarea femeilor și fetelor. 

În decembrie 2013, LRA a răpit zeci de persoane în Haute-Kotto. Conform relatărilor, LRA a fost implicată în 
răpirea a sute de civili în RCA de la începutul anului 2014. 

Luptători ai LRA au atacat Obo, în prefectura Haut-Mbomou din estul RCA, în mai multe rânduri, la începutul 
anului 2014. 

LRA a continuat să desfășoare atacuri în Obo și în alte locuri din sud-estul RCA între mai și iulie 2014, inclusiv 
atacuri aparent coordonate și răpiri comise în prefectura Mbomou la începutul lunii iunie. 

Cel puțin din 2014, LRA a fost implicată în braconajul de elefanți și traficul de elefanți pentru generarea de 
venituri. Se pare că LRA comercializează ilegal fildeșul din Parcul Național Garamba din nordul RDC în Darfur, 
în schimbul armelor și materialelor. Se pare că LRA transportă colți de elefanți braconați prin RCA către Darfur, 
Sudan, în vederea vânzării acestora. În plus, de la începutul anului 2014, se pare că Kony a ordonat luptătorilor 
LRA să jefuiască diamantele și aurul minerilor din estul RCA pentru a le transporta în Sudan. Conform 
relatărilor, în ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate din 
Sudan. 

La începutul lunii februarie 2015, luptători ai LRA înarmați cu armament greu au răpit civili în Kpangbayanga, 
Haut-Mbomou, și au furat produse alimentare. 

La 20 aprilie 2015, un atac al LRA și răpirea de copii din Ndambissoua, sud-estul RCA, au forțat majoritatea 
locuitorilor satului să fugă. Iar la începutul lunii iulie 2015, LRA a atacat mai multe sate din sudul prefecturii 
Haute-Kotto; atacurile au implicat jaful, violență împotriva civililor, incendierea locuințelor și răpiri. 

Începând cu ianuarie 2016, atacurile imputate LRA s-au înmulțit în Mbomou, Haut-Mbomou și Haute-Kotto, 
afectând în special zonele miniere din Haute-Kotto. Aceste atacuri au implicat jaful, violența împotriva civililor, 
distrugerea de bunuri și răpiri. Acestea au dus la strămutări ale populației, inclusiv aproximativ 700 de persoane 
care s-au refugiat în Bria.”   
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/361 A COMISIEI 

din 10 martie 2016 

de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la China din 
lista țărilor terțe și a părților acestora din care sunt autorizate importuri în Uniune de ecvidee vii 

și de material seminal, de ovule și de embrioni din specia ecvină 

[notificată cu numărul C(2016) 1450] 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care 
reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se 
supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A 
punctul I la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 17 alineatul (3) litera (a), 

având în vedere Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care 
reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (2), în special articolul 12 alineatele (1) și (4) și 
articolul 19 teza introductivă și literele (a) și (b), 

întrucât: 

(1)  Directiva 92/65/CEE stabilește condițiile aplicabile importurilor în Uniune, printre altele, de material seminal, 
ovule și embrioni din specia ecvină. Respectivele condiții trebuie să fie cel puțin echivalente celor aplicate pentru 
comerțul între statele membre. 

(2)  Directiva 2009/156/CE stabilește condițiile de sănătate animală pentru importul în Uniune de ecvidee vii. Aceasta 
prevede că importurile de ecvidee în Uniune sunt autorizate numai din țările terțe care îndeplinesc anumite 
cerințe de sănătate animală. 

(3)  Decizia 2004/211/CE a Comisiei (3) stabilește o listă a țărilor terțe sau a părților acestora, în cazul în care se 
aplică regionalizarea, din care statele membre autorizează importurile de ecvidee și de material seminal, de ovule 
și de embrioni din specia ecvină și precizează celelalte condiții care se aplică acestor importuri. Lista respectivă 
figurează în anexa I la Decizia 2004/211/CE. 

(4)  În vederea găzduirii, în perioada 29 aprilie-1 mai 2016, a unui eveniment ecvestru în cadrul turneului Global 
Champions Tour, desfășurat sub auspiciile Fédération Equestre Internationale (FEI), autoritățile competente din China 
au solicitat recunoașterea unei zone indemne de boli ale ecvideelor în zona metropolitană Shanghai, accesibilă 
direct de la aeroportul internațional din apropiere. Având în vedere caracterul temporar al instalațiilor construite 
în acest scop în zona de parcare din cadrul EXPO 2010, este oportun să se prevadă doar o aprobare temporară a 
zonei respective. 

12.3.2016 L 67/57 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) JO L 268, 14.9.1992, p. 54. 
(2) JO L 192, 23.7.2010, p. 1. 
(3) Decizia 2004/211/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de elaborare a listei țărilor terțe și a părților din teritoriile acestor țări din care 

statele membre autorizează importurile de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și embrioni din specia ecvină și de modificare a 
Deciziilor 93/195/CEE și 94/63/CE (JO L 73, 11.3.2004, p. 1). 



(5)  Ținând seama de informațiile și garanțiile oferite de autoritățile chineze și pentru a permite, pentru o perioadă 
limitată, reintroducerea dintr-o parte a teritoriului Chinei a cailor înregistrați după exportul temporar, în 
conformitate cu cerințele Deciziei 93/195/CEE a Comisiei (1), Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2015/557 (2), în temeiul căreia regiunea CN-2 din China a fost aprobată temporar în scopurile evenimentului 
ecvestru din cadrul turneului Global Champions Tour din perioada 8-10 mai 2015. 

(6)  Având în vedere că evenimentul ecvestru va fi repetat în 2016, în aceleași condiții de sănătate animală și de 
carantină ca cele care erau aplicabile în 2015, este necesar să se adapteze, pentru regiunea CN-2, data care 
figurează în coloana 15 a tabelului din anexa I la Decizia 2004/211/CE. 

(7)  Prin urmare, Decizia 2004/211/CE ar trebui modificată în consecință. 

(8)  Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, 
animale, produse alimentare și hrană pentru animale, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

În coloana 15 a rândului corespunzător regiunii CN-2 din China din tabelul care figurează în anexa I la Decizia 
2004/211/CE, mențiunea „Valabil de la 25 aprilie la 25 mai 2015” se înlocuiește cu mențiunea: „Valabil de la 15 aprilie 
la 15 mai 2016”. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 10 martie 2016. 

Pentru Comisie 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membru al Comisiei  

12.3.2016 L 67/58 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) Decizia 93/195/CEE a Comisiei din 2 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru reintro
ducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții si evenimente culturale, după exportul temporar (JO L 86, 6.4.1993, p. 1). 

(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/557 din 31 martie 2015 de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce privește 
rubrica referitoare la China din lista țărilor terțe și a părților acestora din care sunt autorizate importuri în Uniune de ecvidee vii și de 
material seminal, de ovule și de embrioni din specia ecvină (JO L 92, 8.4.2015, p. 107). 



DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/362 A COMISIEI 

din 11 martie 2016 

privind aprobarea rezervorului de stocare a entalpiei, prezentat de MAHLE Behr GmbH & Co. KG, 
ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de 
stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a 
Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 12 alineatul (4), 

întrucât: 

(1)  La 29 aprilie 2015, furnizorul MAHLE Behr GmbH & Co. KG („solicitantul”) a depus o cerere de aprobare a unui 
rezervor de stocare a entalpiei ca tehnologie inovatoare. În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei (2), s-a verificat dacă cererea este completă. Comisia a constatat 
că anumite informații relevante lipseau din cererea inițială și a cerut solicitantului să completeze cererea. La 
27 mai 2015 solicitantul a furnizat informațiile cerute. Cererea a fost considerată completă, iar perioada de care a 
dispus Comisia pentru evaluarea acesteia a început în ziua următoare datei primirii oficiale a informațiilor 
complete, respectiv la 28 mai 2015. 

(2)  Cererea a fost evaluată în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 și cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnolo
giilor inovatoare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 („Orientările tehnice”, versiunea din februarie 
2013) (3). 

(3)  Cererea se referă la un rezervor de stocare a entalpiei, care reduce emisiile de CO2 și consumul de combustibil 
după pornirea la rece a unui motor cu ardere internă, datorită încălzirii mai rapide a motorului. 

(4)  Comisia constată că informațiile furnizate în cerere demonstrează că au fost îndeplinite condițiile și criteriile 
menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și la articolele 2 și 4 din Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) nr. 725/2011. 

(5)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011, 
solicitantul a demonstrat că rezervoarele de stocare a entalpiei au fost instalate pe maximum 3 % din autotu
rismele noi, înmatriculate în anul de referință 2009. 

(6)  Solicitantul a utilizat, în conformitate cu Orientările tehnice, o procedură de testare cuprinzătoare și a definit 
vehiculul de referință ca fiind vehiculul echipat cu un rezervor de stocare a entalpiei dezactivat. 

(7)  Solicitantul a furnizat o metodologie de testare a reducerii emisiilor de CO2. Comisia consideră că metodologia de 
testare va furniza rezultate verificabile, repetabile și comparabile și că această metodologie poate demonstra, în 
mod realist și pe baza unor date statistice fiabile, beneficiile tehnologiei inovatoare în materie de reducere a 
emisiilor de CO2, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. 

(8)  În acest context, solicitantul a demonstrat în mod satisfăcător că reducerea emisiilor obținută prin utilizarea 
rezervorului de stocare a entalpiei este de cel puțin 1 g CO2/km. 
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(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 1. 
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de 

certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 194, 26.7.2011, p. 19). 

(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f 

https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f


(9)  Întrucât rezervorul de stocare a entalpiei nu este activat în cursul testului de omologare de tip în ceea ce privește 
emisiile de CO2, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și de 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (2), Comisia consideră că tehnologia respectivă nu intră sub 
incidența ciclului de încercare standard. 

(10)  Activarea rezervorului de stocare a entalpiei nu depinde de conducătorul auto. Având în vedere cele de mai sus, 
Comisia consideră că reducerea emisiilor de CO2 obținută prin utilizarea tehnologiei inovatoare trebuie atribuită 
producătorului. 

(11)  Comisia constată că raportul de verificare a fost elaborat de TÜV SÜD Auto Service GmbH, care este un organism 
independent și certificat, și că acesta susține concluziile prezentate în cerere. 

(12)  În acest context, Comisia consideră că nu trebuie ridicate obiecții în ceea ce privește aprobarea tehnologiei 
inovatoare respective. 

(13)  Pentru stabilirea codului general de ecoinovație care trebuie utilizat în documentația relevantă de omologare de 
tip în conformitate cu anexele I, VIII și IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), 
trebuie să se precizeze codul individual care trebuie utilizat pentru tehnologia inovatoare aprobată prin prezenta 
decizie, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

(1) Se aprobă ca tehnologie inovatoare, în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, rezervorul de 
stocare a entalpiei descris în cererea depusă de MAHLE Behr GmbH & Co. KG. 

(2) Reducerea emisiilor de CO2 obținută prin utilizarea rezervorului de stocare a entalpiei se determină cu ajutorul 
metodologiei prevăzute în anexă. 

(3) Codul individual al ecoinovației, care trebuie înscris în documentația de omologare de tip ce se utilizează pentru 
tehnologia inovatoare aprobată prin prezenta decizie de punere în aplicare, este „18”. 

Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2016. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehi
culelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 
și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1). 

(2) Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1). 

(3) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea 
autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor 
respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1). 



ANEXĂ 

METODOLOGIE PENTRU DETERMINAREA REDUCERII EMISIILOR DE CO2 OBȚINUTĂ PRIN UTILIZAREA 
TEHNOLOGIEI CONSTÂND ÎNTR-UN REZERVOR DE STOCARE A ENTALPIEI  

1. INTRODUCERE 

Pentru a determina reducerea emisiilor de CO2 care poate fi atribuită utilizării tehnologiei constând într-un rezervor 
de stocare a entalpiei (sistemul EST – Enthalpy Storage Tank), este necesar să se stabilească următoarele: 

(a)  procedura de testare care trebuie urmată pentru a determina curbele de răcire în cazul vehiculului de referință 
(vehicul echipat cu un rezervor de stocare a entalpiei dezactivat) și al vehiculului la care a fost instalată 
ecoinovația; 

(b)  procedura de testare care trebuie urmată pentru a determina emisiile de CO2 la diferite temperaturi de pornire a 
lichidului de răcire a motorului; 

(c)  procedura de testare care trebuie urmată pentru a determina temperatura teoretică a motorului după golirea 
sistemului EST; 

(d)  procedura de testare care trebuie urmată pentru a determina beneficiul pornirii la cald; 

(e)  formulele care trebuie utilizate pentru a determina reducerea emisiilor de CO2; 

(f)  formulele care trebuie utilizate pentru a determina eroarea statistică și semnificația statistică a rezultatelor.  

2. SIMBOLURI ȘI ABREVIERI 

Simboluri latine 

BTA  – emisiile de CO2 ale vehiculului, în condițiile omologării de tip [g CO2/km] 

CCO2  – reducerea emisiilor de CO2 [g CO2/km] 

CO2  – dioxid de carbon 

CO2 (Tk)  – media aritmetică a emisiilor de CO2 ale vehiculului, măsurată în ciclul NEDC, la temperatura 
ambiantă de 14 °C și temperaturile de pornire a lichidului de răcire a motorului Tk [g CO2/km] 

deng  – factorul de scădere a temperaturii pe curba de răcire a lichidului de răcire a motorului [1/h] 

dEST  – factorul de scădere a temperaturii pe curba de răcire EST [1/h] 

EST  – rezervor de stocare a entalpiei 

K  – raportul efectiv al inerțiilor termice [-] 

m  – numărul de măsurători din eșantion 

NEDC  – Noul ciclu de conducere european (New European Driving Cycle) 

NPðTeng
ti Þ – consumul standardizat potențial de combustibil la temperatura de pornire a lichidului de răcire a 

motorului pentru timpii de staționare selectați ti [-] 

pt  – timpul de staționare [h] 

Teng  – temperatura lichidului de răcire a motorului în timpul staționării [°C] 

Tengmod  – temperatura teoretică a lichidului de răcire a motorului după golirea sistemului EST [°C] 

TEST  – temperatura lichidului de răcire EST în timpul staționării [°C] 
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Tcold  – temperatura de pornire la rece [°C], care este de 14 °C 

Thot  – temperatura de pornire la cald [°C], care este temperatura atinsă de lichidul de răcire la sfârșitul 
ciclului NEDC 

SOC  – starea de încărcare 

SVSpt  – distribuția procentuală a timpilor de staționare [%] indicată în tabelul 6 

WFti  – factorul de ponderare a timpilor de staționare ti [%] indicat în tabelul 3 

Indici 

Indicele ti se referă la timpii de staționare selectați, indicați în tabelul 1 

Indicele j se referă la măsurătorile din eșantion 

Indicele k se referă la temperaturile de pornire a lichidului de răcire a motorului  

3. DETERMINAREA CURBELOR DE RĂCIRE ȘI A TEMPERATURILOR 

Curbele de răcire se determină experimental pentru lichidul de răcire a motorului vehiculului de referință și pentru 
lichidul de răcire a motorului vehiculului la care a fost instalată ecoinovația. Curbele sunt aplicabile variantelor de 
vehicule care au aceeași capacitate termică, aceeași încapsulare și izolare termică a motorului și același sistem EST. 
Testele implică măsurarea continuă cu termocupluri, timp de 24 h, a temperaturilor reprezentative ale lichidului de 
răcire a motorului și ale lichidului de răcire stocat în sistemul EST, la o temperatură ambiantă constantă de cel puțin 
14 °C. Motorul este încălzit, printr-un număr suficient de teste NEDC consecutive, până la temperatura maximă a 
lichidului de răcire, înainte de a fi oprit. După precondiționare, se oprește motorul și se scoate cheia de contact. 
Capota mașinii se închide complet. Orice sistem de ventilare artificială din interiorul camerei de testare se oprește. 

Pentru a obține convergența curbelor de răcire rezultate din măsurători se utilizează formulele 1 și 2 pentru motor 
și, respectiv, pentru sistemul EST. 

Formula 1 

Teng
pt ¼ Tcold þ ðThot − TcoldÞe − deng�pt  

Formula 2 

TEST
pt ¼ Tcold þ ðThot − TcoldÞe − dEST�pt  

Pentru ajustarea curbelor se folosește metoda celor mai mici pătrate. În acest scop, nu se iau în considerare 
măsurătorile de temperatură efectuate în primele 30 de minute cel puțin după oprirea motorului, deoarece 
temperatura lichidului de răcire evoluează atipic după oprirea sistemului de răcire. 

Temperatura motorului în condițiile timpilor de staționare specifici ( Teng
ti ) se calculează cu formula 1 și se trece în 

tabelul 1. 

Tabelul 1 

Temperatura motorului în condițiile timpilor de staționare selectați 

Timpul de staționare selectat (ti) t1 t2 t3 

pt [h] 2,5 4,5 16,5 

Teng
ti [°C]     
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4. DETERMINAREA EMISIILOR DE CO2 LA DIFERITE TEMPERATURI DE PORNIRE A LICHIDULUI DE RĂCIRE 

Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculului trebuie măsurate în conformitate cu anexa 6 la 
Regulamentul nr. 101 al CEE-ONU (metodă de măsurare a emisiilor de dioxid de carbon și a consumului de 
combustibil exclusiv pentru vehicule acționate de motoare cu ardere internă). Procedura trebuie modificată ținând 
seama de următoarele:  

1. temperatura ambiantă din camera de testare trebuie să fie mai mică de 14 °C;  

2. cele 5 temperaturi de pornire a lichidului de răcire a motorului sunt următoarele: Tcold, Thot, T
eng
t1 , Teng

t2 și Teng
t3 . 

Testele pot fi efectuate în orice ordine. Între teste se pot efectua unul sau două teste NEDC de precondiționare. 
Trebuie să se asigure (utilizând, de exemplu, semnalul CAN al bateriei de pornire) și să se consemneze în documente 
că variația stării de încărcare (SOC) a bateriei de pornire după fiecare test nu depășește 5 %. 

Procedura completă de testare se repetă de cel puțin trei ori (respectiv, m ≥ 3). Media aritmetică a emisiilor de CO2 
măsurate la fiecare temperatură de pornire a lichidului de răcire a motorului (Tk) se calculează cu formula 3 și se 
trece în tabelul 2. 

Formula 3 

CO2ðTkÞ ¼

Pm

j¼1
CO2ðTkÞj

m  

unde k = 1, 2, …, 5 

T1=Tcold T2=Thot T3 ¼ Teng
t1 T4 ¼ Teng

t2 T5 ¼ Teng
t3  

Tabelul 2 

Emisiile de CO2 la diferite temperaturi de pornire a lichidului de răcire a motorului 

Temperatura de pornire a lichidului de răcire a 
motorului Tk 

Tcold Thot Teng
t1 Teng

t2 Teng
t3 

CO2 (Tk) [g CO2/km]        

5. DETERMINAREA TEMPERATURII TEORETICE A MOTORULUI DUPĂ GOLIREA SISTEMULUI EST 

Utilizând rezultatele testelor descrise la punctul 4 și indicate în tabelul 2, consumul standardizat potențial de 
combustibil NP( Teng

ti ) în condițiile timpilor de staționare selectați indicați în tabelul 1 se calculează cu formula 4. 

Formula 4 

NPðTeng
ti Þ ¼

CO2ðTcoldÞ − CO2ðTeng
ti Þ

CO2ðTcoldÞ − CO2ðThotÞ

Apoi, temperatura teoretică a lichidului de răcire a motorului după golirea sistemului EST, în condițiile timpilor de 
staționare selectați Tengmod

ti , se calculează cu formula 5. 

Formula 5 

Tengmod
ti ¼ ð2NPðTeng

ti Þ − 1Þ � ðThot − TcoldÞ þ Tcold  

Raportul relativ al inerțiilor termice Kti în condițiile timpilor de staționare selectați se calculează cu formula 6. 
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Formula 6 

Kti ¼
Tengmod

ti  − Teng
ti

TEST
ti  − Teng

ti  

Raportul efectiv al inerțiilor termice K se calculează ponderând cele trei rezultate Kti cu procentele din opririle 
vehiculului, după cum se arată în formula 7. 

Formula 7 

K ¼
X3

i¼1

Kti � WFti  

unde 

WFti  – factorul de ponderare a timpilor de staționare ti [-], indicat în tabelul 3 

Tabelul 3 

Parametrul de ponderare pentru calculul factorului K 

WFt1 [%] 63,4 

WFt2 [%] 14,0 

WFt3 [%] 22,6  

Apoi, temperatura teoretică a motorului după golirea sistemului EST, în condițiile timpului de staționare pt Tengmod
pt , 

se calculează cu formula 8. 

Formula 8 

Tengmod
pt ¼ Teng

pt þ K � ðTEST
pt  − Teng

pt Þ

Rezultatele calculului se trec în tabelul 4. 

Tabelul 4 

Temperatura teoretică a motorului după golirea sistemului EST, pentru diferiți timpi de staționare 

pt [h] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

Tengmod
pt [°C]             

pt [h] 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

Tengmod
pt [°C]              
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6. DETERMINAREA BENEFICIULUI PORNIRII LA CALD 

Beneficiul pornirii la cald (Hot Start Benefit – HSB) a vehiculului echipat cu tehnologie se determină experimental cu 
formula 9. Această valoare reprezintă diferența dintre emisiile de CO2 măsurate în testul NEDC cu pornire la rece și 
cele măsurate în testul NEDC cu pornire la cald, raportată la rezultatul pornirii la rece. 

Formula 9 

HSB ¼ 1 − 
CO2ðThotÞ

CO2ðTcoldÞ

7. DETERMINAREA REDUCERII EMISIILOR DE CO2 

Înainte de lansarea testului oficial de tip I, care se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 692/2008, 
autoritatea de omologare de tip verifică dacă temperatura lichidului de răcire, inclusiv în interiorul rezervorului de 
stocare a entalpiei, se încadrează într-un interval de ± 2 K față de temperatura camerei. Dacă nu se atinge această 
temperatură, metodologia de determinare a reducerii emisiilor de CO2 pentru EST nu poate fi aplicată. 

Verificarea poate fi efectuată fie măsurând temperatura în interiorul rezervorului de stocare a entalpiei (de exemplu, 
cu un termocuplu), fie deconectând sistemul EST înainte de procedura de condiționare, pentru a nu stoca în 
interiorul rezervorului lichid de răcire încălzit. Temperatura în interiorul rezervorului de stocare a entalpiei se 
consemnează în raportul de testare. 

Potențialul de reducere relativă a emisiilor de CO2 ΔCO2pt pentru diferiți timpi de staționare se calculează cu 
formula 10. 

Formula 10 

ΔCO2pt ¼ 1,443 � ln 
Tengmod

pt þ Thot − 2 � Tcold

Teng
pt þ Thot − 2 � Tcold

 !

� HSB  

Rezultatele calculului se trec în tabelul 5. 

Tabelul 5 

Potențialul de reducere relativă a emisiilor de CO2  ΔCO2pt pentru diferiți timpi de staționare 

pt [h] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

ΔCO2(pt) [%]             

pt [h] 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

ΔCO2(pt) [%]              

Reducerile emisiilor de CO2, ponderate cu timpii de staționare (pt), se calculează cu formula 11. 

Formula 11 

CCO2 ¼ BTA �
X24

pt¼1

ΔCO2pt � SVSpt  

unde: 

SVSpt  – distribuția procentuală a timpilor de staționare [%] indicată în tabelul 6 
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Tabelul 6 

Distribuția timpilor de staționare (procente din opririle vehiculului) 

pt [h] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

SVSpt [%] 36 13 6 4 2 2 1 1 3 4 3 1 

pt [h] 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

SVSpt [%] 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

8. CALCULUL ERORII STATISTICE 

Trebuie cuantificate erorile statistice din rezultatele metodologiei de testare, cauzate de măsurători. Pentru fiecare 
test efectuat la o anumită temperatură de pornire a lichidului de răcire a motorului, deviația standard a mediei 
aritmetice se calculează cu formula 12. 

Formula 12 

SCO2ðTkÞ ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Pm

j¼1
ðCO2ðTkÞj  − CO2ðTkÞÞ

2

mðm − 1Þ

v
u
u
t

unde k = 1, 2, …, 5 

T1=Tcold T2=Thot T3 ¼ Teng
t1 T4 ¼ Teng

t2 T5 ¼ Teng
t3  

Deviația standard a reducerilor emisiilor de CO2 SCCO2 
se calculează cu formula 13. 

Formula 13 

unde 

12.3.2016 L 67/66 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



9. SEMNIFICAȚIA STATISTICĂ 

Pentru fiecare tip, variantă și versiune a unui vehicul echipat cu sistem EST, trebuie să se demonstreze că eroarea 
din reducerile emisiilor de CO2 calculate cu formula 13 nu depășește diferența dintre reducerile totale ale emisiilor 
de CO2 și pragul minim al reducerilor indicat la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 725/2011 (a se 
vedea formula 14). 

Formula 14 

MT � CCO2  − SCCO2
 − ΔCO2m  

unde: 

MT:  pragul minim [g CO2/km], care este de 1 g CO2/km 

ΔCO2m :  coeficientul de corecție a emisiilor de CO2 ca urmare a creșterii masei din cauza instalării sistemului EST. 
Pentru ΔCO2m se utilizează datele din tabelul 7. 

Tabelul 7 

Coeficientul de corecție a emisiilor de CO2 ca urmare a masei suplimentare 

Tipul de combustibil 
Coeficientul de corecție a emisiilor de CO2 ca urmare a masei suplimentare 

( ΔCO2m ) 
[g CO2/km] 

Benzină 0,0277 · Δm 

Motorină 0,0383 · Δm  

În tabelul 7, Δm este masa suplimentară rezultată în urma instalării sistemului EST. Aceasta este masa sistemului 
EST complet încărcat cu lichid de răcire. 
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10. SISTEMUL EST CARE URMEAZĂ SĂ FIE MONTAT PE VEHICULE 

Autoritatea de omologare de tip trebuie să certifice reducerea emisiilor de CO2 pe baza măsurătorilor sistemului EST 
efectuate conform metodologiei de testare stabilite în prezenta anexă. Dacă reducerea emisiilor de CO2 este 
inferioară pragului indicat la articolul 9 alineatul (1), se aplică articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 725/2011.  
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RECTIFICĂRI 

Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2362 a Comisiei din 15 decembrie 2015 
privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor piese pentru biciclete originare 
din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 [notificată cu 

numărul C(2015) 9049] 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 331 din 17 decembrie 2015) 

La pagina 36, la articolul 5, în tabelul 4 „Părțile supuse examinării”, în coloana „Data intrării în vigoare”, pentru 
societatea „CICLI EUROPA s.r.l”: 

în loc de:  „10.9.2014”, 

se citește:  „10.11.2014”.   

Rectificare la adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/70 a bugetului rectificativ nr. 8 al Uniunii Europene 
pentru exercițiul financiar 2015 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 18 din 26 ianuarie 2016) 

La pagina 3, tabelul se înlocuiește cu următorul tabel: 

„Descriere Buget 2015 (1) Buget 2014 (2) Variație (%) 

1.  Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii 66 853 308 910 65 300 076 773 + 2,38 

2.  Creștere economică durabilă: resurse naturale 55 978 784 039 56 443 752 595 – 0,82 

3.  Securitate și cetățenie 1 926 965 795 1 665 510 850 + 15,70 

4.  Europa globală 7 478 225 907 6 840 903 616 + 9,32 

5.  Administrație 8 658 632 705 8 405 389 881 + 3,01 

6.  Compensări p.m. 28 600 000 — 

Instrumente speciale 384 505 583 350 000 000 + 9,86 

Total cheltuieli (3) 141 280 422 939 139 034 233 715 + 1,62 

(1)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2015 (JO L 69, 13.3.2015), la care se adaugă bugetele rectificative nr. 1-8/2015. 

(2)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2014 (JO L 51, 20.2.2014), la care se adaugă bugetele rectificative nr. 1-7/2014. 

(3)  Articolul 310 alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede: «Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie 
să fie echilibrate».”   
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