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DECIZIA 2011/173/PESC A CONSILIULUI
din 21 martie 2011
privind măsuri restrictive, având în vedere situația din Bosnia și Herțegovina
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

(2)
Dispozițiile alineatului (1) nu obligă un stat membru să
refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor săi resortisanți.

(3)
Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat
membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

întrucât:

(1)

(2)

(3)

La 14 decembrie 2010, Consiliul a confirmat hotărârea
sa de a sprijini Acordul-cadru general pentru pace de la
Dayton, semnat la Paris, precum și disponibilitatea de a
lua în considerare propuneri referitoare la consolidarea
capacității Uniunii de a se implica în mod efectiv, în
acest sens, alături de Bosnia și Herțegovina.
În acest context, ar trebui impuse măsuri restrictive
împotriva anumitor persoane fizice sau juridice ale
căror activități aduc atingere suveranității, integrității teri
toriale, ordinii constituționale și personalității interna
ționale a Bosniei și Herțegovinei, reprezentând o gravă
amenințare la adresa securității sau care aduc atingere
Acordului-cadru general pentru pace de la Dayton,
semnat la Paris, precum și anexelor acestuia.
Se impun noi acțiuni ale Uniunii pentru a pune în
aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

(a) în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale
interguvernamentale;

(b) în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale
organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și
imunități; sau

(d) în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la
Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)
Se consideră că alineatul (3) se aplică de asemenea în
cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației
pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)
Consiliul este informat în mod corespunzător în toate
cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul
alineatelor (3) sau (4).

Articolul 1
(1)
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a
preveni intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea teritoriilor lor
de către persoanele ale căror activități:
(a) aduc atingere suveranității, integrității teritoriale, ordinii
constituționale și personalității internaționale a Bosniei și
Herțegovinei;

(6)
Statele membre pot deroga de la măsurile impuse în
temeiul alineatului (1), atunci când deplasarea unei persoane
se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când
persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni
interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniunea
Europeană, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care
asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se
poartă un dialog politic care vizează direct promovarea demo
crației, a drepturilor omului și a statului de drept în Bosnia și
Herțegovina.

(b) reprezintă o amenințare gravă la adresa securității; sau
(c) aduc atingere Acordului-cadru general pentru pace de la
Dayton, semnat la Paris, precum și anexelor acestuia,
inclusiv măsurilor stabilite cu privire la punerea în aplicare
a acordului menționat anterior;
și de către persoanele asociate cu acestea, persoane care
figurează în lista din anexă.

(7)
Un stat membru care dorește să acorde derogările
menționate la alineatul (6) informează Consiliul în scris în
acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția
cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului
ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la
primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care
unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții,
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide
acordarea derogării propuse.
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(8)
În cazul în care, în aplicarea alineatelor (3), (4), (6) și (7),
un stat membru autorizează persoanele care figurează în lista
din anexă să intre sau să tranziteze pe teritoriul său, această
autorizație se limitează la obiectivul pentru care a fost acordată
și la persoanele în cauză.
Articolul 2
(1)
Sunt înghețate toate fondurile și resursele economice care
aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de
către persoanele ale căror activități:
(a) aduc atingere suveranității, integrității teritoriale, ordinii
constituționale și personalității internaționale a Bosniei și
Herțegovinei;
(b) reprezintă o amenințare gravă la adresa securității;
(c) aduc atingere Acordului-cadru general pentru pace de la
Dayton, semnat la Paris, precum și anexelor acestuia,
inclusiv măsurilor stabilite cu privire la punerea în aplicare
a acordului menționat anterior;
și de către persoanele fizice sau juridice asociate cu acestea, care
figurează în lista din anexă.
(2)
Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în
mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau
juridice care figurează în lista din anexă și nici nu pot fi
utilizate în beneficiul acestora.
(3)
Autoritatea competentă a unui stat membru poate
autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice
înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau
resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră
corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele
economice în cauză sunt:
(a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor
fizice care figurează în lista din anexă și ale membrilor de
familie aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile
pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și
tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și
plata serviciilor de utilități publice;
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celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora
consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel
puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia.
Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu
privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului
alineat.
(4)
Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile
competente ale unui stat membru pot autoriza folosirea
anumitor fonduri și resurse economice înghețate, în cazul în
care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) fondurile sau resursele economice să facă obiectul unui
privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral instituit înainte
de data includerii pe lista din anexă a persoanei fizice sau
juridice menționate la alineatul (1), sau al unei hotărâri
judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate
înaintea datei respective;
(b) fondurile sau resursele economice să fie utilizate exclusiv
pentru a satisface pretențiile garantate printr-un astfel de
privilegiu sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o
astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de
lege și normele administrative aplicabile care reglementează
drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;
(c) măsura sau hotărârea să nu fie în beneficiul unei persoane
fizice sau juridice care figurează în lista din anexă; și
(d) recunoașterea privilegiului sau a hotărârii respective să nu
contravină ordinii publice a statului membru respectiv.
Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu
privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului
alineat.
(5)
Alineatul (1) nu interzice unei persoane desemnate să
efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat
anterior înscrierii pe listă a persoanei respective, cu condiția
ca statul membru în cauză să fi decis că beneficiarul plății
respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană
menționată la alineatul (1).
(6)
Alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în
conturile înghețate reprezentând:

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și
rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea
unor servicii juridice;

(a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

(c) destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane aferente
serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor
sau resurselor economice înghețate; sau

(b) plăți cuvenite pe temeiul unor contracte, acorduri sau
obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior
datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozi
țiilor prezentei decizii,

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca auto
ritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și
plăți să rămână sub incidența alineatului (1).
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Articolul 3
(1)
Consiliul, la propunerea unui stat membru sau a Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate, decide cu privire la întocmirea și modificarea listei
din anexă.
(2)
Consiliul comunică persoanei vizate decizia sa, inclusiv
motivele includerii pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa
acesteia, fie prin publicarea unui anunț care să ofere persoanei
în cauză posibilitatea de a formula observații.
(3)
În cazul în care sunt transmise observații sau sunt
prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează
decizia sa și informează în consecință persoana în cauză.
Articolul 4
(1)
Anexa cuprinde motivele includerii în listă a persoanelor
vizate.
(2)
De asemenea, anexa include informațiile necesare identi
ficării persoanelor în cauză, în cazul în care acestea sunt dispo
nibile. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații
pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul
nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și cărții de identitate,
sexul, adresa (dacă este cunoscută), precum și funcția sau
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profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, astfel de
informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării,
numărul de înregistrare și sediul.
Articolul 5
Pentru ca măsurile menționate anterior să aibă un impact cât
mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri
restrictive similare celor expuse în prezenta decizie.
Articolul 6
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Prezenta decizie se aplică până la 22 martie 2012.
Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reîn
noiește sau se modifică, după caz, în situația în care Consiliul
apreciază că obiectivele sale nu au fost atinse.
Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2011.
Pentru Consiliu
Președintele
C. ASHTON
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ANEXĂ
Lista persoanelor fizice sau juridice menționate la articolele 1 și 2
…

L 76/71

