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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1324 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Ιουλίου 2017
σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από
κοινού πλείονα κράτη μέλη
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 185 και το άρθρο 188 δεύτερο
εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στην ανακοίνωσή της, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών για τις
επενδύσεις στη γνώση και την καινοτομία, ώστε να επιτευχθεί έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την εν λόγω στρατηγική.

(2)

Με τα ψηφίσματά του της 28ης Ιουλίου 2010 και της 18ης Δεκεμβρίου 2013, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών αναγνώρισε το δικαίωμα για πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και σε αποχέτευση ως ανθρώπινο
δικαίωμα αναγκαίο για την πλήρη απόλαυση της ζωής. Απηύθυνε επίσης έκκληση για τη σταδιακή εξασφάλιση του
ανθρώπινου δικαιώματος σε ασφαλές πόσιμο νερό, δίνοντας έμφαση στον σημαντικό ρόλο της διεθνούς συνεργασίας στο
εν λόγω πλαίσιο.

(3)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίστηκε το
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) (πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»). Το
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής της
Ένωσης σε προγράμματα που αναλαμβάνουν διάφορα κράτη μέλη, με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(4)

Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων θα πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη στενότερων συνεργειών, στην αύξηση
του συντονισμού και στην αποφυγή περιττών αλληλεπικαλύψεων με ενωσιακά, διεθνή, εθνικά και περιφερειακά
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας και θα πρέπει να τηρούν πλήρως τις γενικές αρχές του προγράμματος-πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας ως συμβολή στην επίτευξη της βιώσιμης
ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, οι δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας που διεξάγονται βάσει της εταιρικής σχέσης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της
Μεσογείου (PRIMA) οφείλουν να έχουν αποκλειστικό επίκεντρο τις εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

(1) ΕΕ C 125 της 21.4.2017, σ. 80.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2017 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2017.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης
αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).
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(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 προσδιόρισε τις θεματικές ενότητες «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και
δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, και των εσωτερικών υδάτων και βιοοικονομία» και «Δράση
για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες» ως δύο από τις πρωταρχικές κοινωνικές προκλήσεις
που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη στήριξη επενδύσεων σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, ο
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων αυτών πρέπει να πραγματοποιούνται σε επίπεδο Ένωσης και πέραν αυτής, δεδομένης της διακρατικής
και παγκόσμιας υπόστασης του κλίματος και του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των
προκλήσεων, καθώς και του διεθνούς χαρακτήρα της αλυσίδας εφοδιασμού διατροφικών προϊόντων και γεωργίας.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 αναγνωρίζει ότι η διεθνής συνεργασία με τρίτες χώρες είναι απαραίτητη για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Η διεθνής συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας αποτελεί βασική πτυχή των παγκόσμιων δεσμεύσεων της Ένωσης και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
εταιρική σχέση της Ένωσης με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιοχή της Μεσογείου έχει
στρατηγική σημασία για την Ένωση από πολιτική, οικονομική, πολιτιστική, επιστημονική και περιβαλλοντική άποψη.

(8)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (1), οι δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης θα πρέπει να σέβονται τα
θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις θα πρέπει να συνάδουν με όλες τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
το διεθνές δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής όπως η ανακοίνωση
της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 (2), καθώς και με τις αρχές δεοντολογίας που περιλαμβάνουν την αποφυγή της
παραβίασης της ερευνητικής ακεραιότητας.

(9)

Στην ανακοίνωσή της, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες
βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη όλες οι
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της έρευνας και της καινοτομίας, να αντιμετωπίζουν τα γενεσιουργά αίτια
της μετανάστευσης μέσω ενός νέου μοντέλου συνεργασίας με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, καθώς και την ανάγκη
μόχλευσης των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων, και την ανάγκη εστίασης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) και τις βιώσιμες υποδομές.

(10)

Η PRIMA αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος για την προώθηση των ικανοτήτων έρευνας και
καινοτομίας και την ανάπτυξη γνώσεων και κοινών καινοτόμων λύσεων για καλύτερη αποδοτικότητα, προστασία της
υγείας, ασφάλεια και βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων και της ολοκληρωμένης διάθεσης και διαχείρισης
του νερού στη λεκάνη της Μεσογείου. Η PRIMA αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των προσφάτως συμφωνηθέντων
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης στην προσεχή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην
επίτευξη των στόχων της συμφωνίας των Παρισίων.

(11)

Όταν γίνεται λόγος για ολοκληρωμένη διάθεση και διαχείριση του νερού, συμπεριλαμβανομένων της επαναχρησιμο
ποίησης και της επεξεργασίας του, σημαίνει ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των διαφορετικών χρήσεων των υδάτινων
πόρων.

(12)

Ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα θα πρέπει να έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πολιτών και του
περιβάλλοντος για ασφαλή, υγιεινά και οικονομικώς προσιτά τρόφιμα και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα της μεταποίησης,
διανομής και κατανάλωσης τροφίμων και ζωοτροφών, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την απώλεια τροφίμων και τη
σπατάλη αγροδιατροφικών προϊόντων.

(13)

Όσον αφορά τους υδάτινους πόρους και τα αγροδιατροφικά συστήματα, η ανοικτή, δημοκρατική και συμμετοχική
διακυβέρνηση, είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι αποδοτικότερες από πλευράς κόστους
λύσεις προς όφελος της κοινωνίας ως συνόλου.

(14)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή στην PRIMA τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα-πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020», δηλαδή της Αλγερίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου και του Μαρόκου, απαιτούνται
διεθνείς συμφωνίες για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω τρίτων χωρών,
προκειμένου να επεκταθεί σε αυτές το νομικό καθεστώς που θεσπίζει η παρούσα απόφαση.

(15)

Σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», κάθε άλλο κράτος μέλος και κάθε τρίτη
χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην PRIMA,
εάν δεσμευτεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της PRIMA και να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά, κανονιστικά,
διοικητικά και άλλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των
κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).
(2) ΕΕ C 205 της 19.7.2013, σ. 9.
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(16)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή υλοποίηση της PRIMA, θα πρέπει να συσταθεί μια εκτελεστική δομή («ΕΔPRIMA»). Η ΕΔ-PRIMA θα πρέπει να είναι ο αποδέκτης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης και να
εξασφαλίζει την αποτελεσματική και διαφανή υλοποίηση της PRIMA.

(17)

Για την επίτευξη των στόχων της PRIMA, οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα που δεν συνδέεται με το πρόγραμμα-πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020», ιδίως χώρες της Νότιας Μεσογείου, θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει εάν δεσμευτεί να συνεισφέρει
στη χρηματοδότηση της PRIMA και εάν η ΕΔ-PRIMA εγκρίνει τη συμμετοχή της. Η συμμετοχή της θα πρέπει επίσης να
προβλέπεται από τη σχετική διεθνή συμφωνία για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της εν λόγω τρίτης
χώρας και της Ένωσης.

(18)

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε επίσημες δεσμεύσεις των συμμετεχόντων κρατών να
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της PRIMA και στην τήρηση και υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών, σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση. Στα συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει να παρέχεται η ευελιξία να συνεισφέρουν οικονομικά στην ΕΔPRIMA σε προαιρετική βάση για τη χρηματοδότηση έμμεσων δράσεων, ώστε να επιτευχθεί υψηλός βαθμός οικονομικής
ενοποίησης. Επιπλέον, τα συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει να συμβάλλουν, οικονομικά ή σε είδος, στις δραστηριότητες
που εκτελούνται χωρίς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης και στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΔ-PRIMA
που δεν καλύπτεται από τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης. Η περίοδος κατά την οποία τα συμμετέχοντα κράτη
πρέπει να παρέχουν τη συνεισφορά τους θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη.

(19)

Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στην PRIMA με χρηματο
δότηση από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Βάσει του ανώτατου αυτού ορίου, η χρηματοδοτική συνεισφορά
της Ένωσης θα πρέπει να ισούται με τη χρηματοδοτική συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών στην PRIMA, ώστε να
επιτευχθεί υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης και να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ενοποίηση των προγραμμάτων των συμμετε
χόντων κρατών. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση περιορισμένου μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης
για την κάλυψη διοικητικών δαπανών της ΕΔ-PRIMA. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διοίκηση της
PRIMA και οι διοικητικές δαπάνες θα πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο.

(20)

Προκειμένου να αποφευχθεί η παρατεταμένη υλοποίηση της PRIMA, θα πρέπει να καθοριστεί προθεσμία για την έναρξη
χρηματοδότησης των τελικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τελικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

(21)

Οι δραστηριότητες της PRIMA θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους και τις προτεραιότητες σχετικά με την έρευνα
και την καινοτομία του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και τις γενικές αρχές και προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (EE) αριθ. 1291/2013. Η PRIMA θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους
ορισμούς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης όσον αφορά το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας
στην κατάταξη των δραστηριοτήτων τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και επίδειξης.

(22)

Η PRIMA θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη για όλους τους τύπους δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, συμπερι
λαμβανομένων έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, καινοτόμων δράσεων επίδειξης και πειραματικών εγκαταστά
σεων, της ανάπτυξης ικανοτήτων, των δράσεων κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης και της κινητικότητας των
ερευνητών, αντιμετωπίζοντας ευρύ φάσμα επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη
ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων έργων.

(23)

Για να είναι μεγαλύτερος ο αντίκτυπος, θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνοχή μεταξύ της PRIMA και άλλων έργων έρευνας
και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και
Τεχνολογίας-Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας Τροφίμων («Food KIC»), ή άλλων μέσων της Ένωσης, όπως ο
ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης, και να αποφευχθούν πιθανές αλληλεπικαλύψεις.

(24)

Η PRIMA θα πρέπει να υλοποιείται βάσει ετήσιων προγραμμάτων εργασίας όπου θα καθορίζονται οι δραστηριότητες
που πρόκειται να αναληφθούν εντός δεδομένου έτους. Η ΕΔ-PRIMA θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τα
αποτελέσματα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και τις δράσεις που χρηματοδοτεί, καθώς και τον βαθμό στον
οποίο ελήφθησαν επαρκώς υπόψη τα επιστημονικά θέματα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις και η υπερπροσφορά προτάσεων
οι οποίες, αν και επιλέξιμες, δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις η ΕΔ-PRIMA θα
πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα με την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας ή σε επόμενα ετήσια
προγράμματα εργασίας.

(25)

Για την επίτευξη των στόχων της PRIMA, η ΕΔ-PRIMA θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με τη
μορφή επιχορηγήσεων στους συμμετέχοντες, για δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΔ-PRIMA. Οι δράσεις αυτές
θα πρέπει να επιλέγονται έπειτα από προκήρυξη ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων υπό
την ευθύνη της ΕΔ-PRIMA.

(26)

Εμπόδια που παρακωλύουν τη συμμετοχή νεοεισερχομένων στις δραστηριότητες της PRIMA θα πρέπει να παρακολου
θούνται και να αντιμετωπίζονται.
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(27)

Για την επίτευξη των στόχων της PRIMA και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές, όπως η αρχή της
επιστημονικής αριστείας, η ΕΔ-PRIMA θα πρέπει, μέσω του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να στοχεύει στη διάθεση
κατάλληλου μεριδίου της χρηματοδότησής της, περίπου 25 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης, βάσει των
δεσμεύσεων των μεσογειακών χωρών εταίρων της PRIMA, σε νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε συγκεκριμένες τρίτες
χώρες που θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη.

(28)

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων τις οποίες διαχειρίζεται η ΕΔ-PRIMA θα πρέπει επίσης να δημοσιεύονται στην
ενιαία πύλη για τους συμμετέχοντες, καθώς και μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης του προγράμματος-πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» που διαχειρίζεται η Επιτροπή.

(29)

Η ΕΔ-PRIMA θα πρέπει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων.

(30)

Η διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της ορθής
δημοσιονομικής διαχείρισης και με τους κανόνες έμμεσης διαχείρισης που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (2).

(31)

Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τερματίσει,
να μειώσει ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης, εάν η υλοποίηση της PRIMA είναι ανεπαρκής,
μερική ή εκπρόθεσμη ή εάν τα συμμετέχοντα κράτη δεν συνεισφέρουν ή συνεισφέρουν εν μέρει ή με καθυστέρηση στη
χρηματοδότηση της PRIMA.

(32)

Σύμφωνα με τον συνολικό στόχο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη μεγαλύτερης
απλούστευσης, θα πρέπει να αποφεύγονται δέσμες κανόνων που είναι διαφορετικές από εκείνες του προγράμματοςπλαισίου«Ορίζοντας 2020». Κατά συνέπεια, η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΔ-PRIMA
υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013. Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων στόχων και των ειδικών λειτουργικών
αναγκών της PRIMA, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί περιορισμένος αριθμός παρεκκλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(33)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της
PRIMA, είναι απαραίτητες, οι παρεκκλίσεις από το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 9 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 ώστε να αναπροσαρμοσθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για
συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις. Ειδικότερα, για την προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της PRIMA, ο ελάχιστος αριθμός
συμμετεχόντων θα πρέπει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1290/2013, να είναι τρεις νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρία διαφορετικά συμμετέχοντα κράτη, ώστε να
προωθηθεί η ισόρροπη ευρωμεσογειακή συνεργασία. Η παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1290/2013 είναι επίσης απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη
συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις δεν εισάγουν διακρίσεις για οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες που είναι
συμμετέχοντα κράτη.

(34)

Παρεκκλίσεις από το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 είναι απαραίτητες
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, κατά γενικό κανόνα, επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι μόνον νομικές οντότητες με
έδρα σε συμμετέχον κράτος ή συσταθείσες δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, ή διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκού ενδιαφέ
ροντος. Ωστόσο, η ΕΔ-PRIMA θα πρέπει επίσης να μπορεί να χρηματοδοτεί δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι σε
χώρα που δεν είναι συμμετέχον κράτος, όταν η εν λόγω συμμετοχή θεωρείται ουσιώδους σημασίας από την ΕΔ-PRIMA ή
εάν η χρηματοδότηση προβλέπεται στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή διευθέτησης. Η συμμετοχή τέτοιων οντοτήτων θα
πρέπει να παρακολουθείται από την ΕΔ-PRIMA.

(35)

Για λόγους απλούστευσης, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να είναι αυστηρά αναλογικός προς τα προβλεπόμενα
αποτελέσματα για όλα τα μέρη. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι διπλοί λογιστικοί έλεγχοι και ο δυσανάλογα επαχθής
αριθμός εγγράφων ή εκθέσεων. Όταν διεξάγονται λογιστικοί έλεγχοι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση,
οι ιδιαιτερότητες των εθνικών προγραμμάτων.

(36)

Οι λογιστικοί έλεγχοι των δικαιούχων ενωσιακών πόρων που παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση θα πρέπει
να διασφαλίζουν τη μείωση του διοικητικού φόρτου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.

(37)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων σε ολόκληρο τον κύκλο
των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης
απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, και, κατά περίπτωση, μέσω
διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
2
( ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).
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(38)

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων κρατών, καθώς και τις απόψεις που εκφράζει ευρύ
φάσμα ενδιαφερομένων, θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια ενδιάμεση αξιολόγηση, ιδίως ως προς την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα της PRIMA και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων, και μια τελική αξιολόγηση, και θα
πρέπει να συντάξει εκθέσεις για τις εν λόγω αξιολογήσεις.

(39)

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής η ΕΔ-PRIMA και τα συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει να υποβάλουν όλες τις
πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλάβει η Επιτροπή στις εκθέσεις για την αξιολόγηση της PRIMA και κατά την εν
λόγω υποβολή θα πρέπει να παροτρύνονται να χρησιμοποιούν εναρμονισμένο μορφότυπο.

(40)

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να ενισχύσει την ενοποίηση και την εναρμόνιση των συστημάτων και των δραστη
ριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στις μεσογειακές χώρες, στους τομείς αφενός των αγροδιατροφικών συστημάτων,
ώστε να καταστούν βιώσιμα, και αφετέρου της ολοκληρωμένης διάθεσης και διαχείρισης του νερού. Η κλίμακα των
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή της
Μεσογείου είναι τεράστια, λόγω του συστημικού χαρακτήρα των κύριων σημείων συμφόρησης. Το πεδίο εφαρμογής της
έρευνας και της καινοτομίας είναι πολύπλοκο, διεπιστημονικό και απαιτεί πολυπαραγοντική και διασυνοριακή
προσέγγιση. Η συνεργατική προσέγγιση με ευρύ σύνολο συμμετεχόντων κρατών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της
κλίμακας και του πεδίου εφαρμογής που απαιτούνται, μέσω της συγκέντρωσης των χρηματοδοτικών και πνευματικών
πόρων. Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη μπορεί
όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, με την ενσωμάτωση των εθνικών προσπαθειών σε μια συνεκτική
ενωσιακή προσέγγιση, τη συνένωση κατακερματισμένων εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, τη συμβολή
στη χάραξη κοινών στρατηγικών έρευνας και χρηματοδότησης πέραν των εθνικών συνόρων και την επίτευξη της
απαιτούμενης κρίσιμης μάζας φορέων και επενδύσεων, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας, του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας,
όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου
αυτού.

(41)

Η Ένωση θα πρέπει, συνεπώς, να συμμετέχει στην PRIΜΑ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Συμμετοχή στην PRIMA
1.
Η Ένωση συμμετέχει στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου
(«PRIMA»), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού η Κροατία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, το
Ισραήλ, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Τυνησία και η Τουρκία («συμμετέχοντα
κράτη»), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
2.
Η Αλγερία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος και το Μαρόκο καθίστανται συμμετέχοντα κράτη, υπό την επιφύλαξη της
σύναψης διεθνών συμφωνιών για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ένωση για τον καθορισμό των όρων και των
προϋποθέσεων συμμετοχής τους στην PRIMA.
3.
Στην PRIMA, εκτός από τις χώρες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να συμμετάσχει επίσης κάθε άλλο
κράτος μέλος και κάθε άλλη τρίτη χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», εφόσον πληροί την
προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και συμμορφώνεται ειδικότερα με το άρθρο 11
παράγραφος 5.
Κράτη μέλη και τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
4.
Οποιαδήποτε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», εκτός εκείνων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να συμμετέχει στην PRIMA υπό την προϋπόθεση ότι:
α) πληροί την προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και συμμορφώνεται ειδικότερα με το
άρθρο 11 παράγραφος 5·
β) η εκτελεστική δομή της PRIMA («ΕΔ-PRIMA») εγκρίνει τη συμμετοχή της χώρας αυτής στην PRIMA, αφού εξετάσει το
ενδιαφέρον της συμμετοχής της για την επίτευξη των στόχων της PRIMA· και
γ) έχει συνάψει διεθνή συμφωνία για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ένωση για τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων συμμετοχής της στην PRIMA.
Τρίτες χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη για τους
σκοπούς της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 2
Στόχοι της PRIMA
1.
Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», γενικοί στόχοι της PRIMA είναι να
οικοδομηθούν ικανότητες έρευνας και καινοτομίας και να αναπτυχθούν γνώσεις και κοινές καινοτόμες λύσεις για τα αγροδια
τροφικά συστήματα, ώστε αυτά να καταστούν βιώσιμα, και για ολοκληρωμένη διάθεση και διαχείριση του νερού στην περιοχή
της Μεσογείου, ώστε τα εν λόγω συστήματα και η εν λόγω διάθεση και διαχείριση να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανθεκτι
κότητα στην κλιματική αλλαγή, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα ως προς το κόστος και βιωσιμότητα από περιβαλλοντική
και κοινωνική άποψη και να συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων λειψυδρίας, επισιτιστικής ασφάλειας, διατροφής,
υγείας, ευημερίας και μετανάστευσης εν τη γενέσει τους.
2.
Προκειμένου να συμβάλει στους γενικούς στόχους που καθορίζονται στην παράγραφο 1, η PRIMA εκπληρώνει τους
ακόλουθους ειδικούς στόχους:
α) την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου, κοινού στρατηγικού θεματολογίου στον τομέα των αγροδιατροφικών συστημάτων,
ώστε αυτά να καταστούν βιώσιμα, και στον τομέα της ολοκληρωμένης διάθεσης και διαχείρισης του νερού·
β) τον προσανατολισμό των οικείων εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας προς την εφαρμογή του στρατηγικού
θεματολογίου·
γ) τη συμμετοχή όλων των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση του στρατηγικού θεματολογίου, με τη
συγκέντρωση των γνώσεων και των χρηματοδοτικών πόρων για την επίτευξη της απαραίτητης κρίσιμης μάζας·
δ) την ενίσχυση των ικανοτήτων χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας και των εκτελεστικών δυνατοτήτων όλων των
συμμετεχόντων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των πανεπιστημίων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των
τοπικών ερευνητικών κέντρων.
Άρθρο 3
Χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στην PRIMA
1.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης, περιλαμβανομένων των πιστώσεων ΕΖΕΣ, ισούται με τις συνεισφορές των
συμμετεχόντων κρατών στην PRIMA. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 220 000 000 ευρώ.
2.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από
τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθενται στα αντίστοιχα σκέλη του ειδικού προγράμματος για
την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», το οποίο καθορίστηκε με την απόφαση 2013/743/ΕΕ του
Συμβουλίου (1), και ιδιαίτερα από τις πιστώσεις του μέρους II «Βιομηχανική υπεροχή» και του μέρους III «Κοινωνιακές
προκλήσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) και των άρθρων 60 και 61 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
3.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χρησιμοποιείται από
την ΕΔ-PRIMA για:
α) τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
β) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της ΕΔ-PRIMA με ανώτατο όριο το 6 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της
Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στην PRIMA
1.
Για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ισχύουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) απόδειξη από τα συμμετέχοντα κράτη ότι η PRIMA συστήνεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση·
β) προσδιορισμός από τα συμμετέχοντα κράτη ή από οργανισμούς που έχουν ορίσει τα συμμετέχοντα κράτη μιας οντότητας
με νομική προσωπικότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ως ΕΔ-PRIMA η οποία είναι υπεύθυνη για την αποδοτική εφαρμογή της PRIMA, για τη
λήψη, την κατανομή και την παρακολούθηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, καθώς και των συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών, κατά περίπτωση, όπως
επίσης και για τη διασφάλιση ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της PRIMA·
(1) Απόφαση 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του
προγράμματος Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 — 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων
2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965).
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γ) τη δέσμευση από κάθε συμμετέχον κράτος να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της PRIMA με επαρκή συνεισφορά από
εθνικούς πόρους σχετικούς με τους στόχους της PRIΜΑ·
δ) απόδειξη εκ μέρους της ΕΔ-PRIMA ότι είναι ικανή να αναλάβει την εφαρμογή της PRIMA, περιλαμβανομένων της λήψης,
της κατανομής και της παρακολούθησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης, σύμφωνα
με τα άρθρα 58, 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012·
ε) δημιουργία ενός αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης της PRIMA σύμφωνα με το άρθρο 12·
στ) θέσπιση από την ΕΔ-PRIMA των κοινών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 9, αφού δώσει την έγκρισή της
η Επιτροπή.
2.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της PRIMA, για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 ισχύουν επίσης οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υλοποίηση εκ μέρους της ΕΔ-PRIMA των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 2, καθώς και των δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 6·
β) διατήρηση κατάλληλου και αποτελεσματικού προτύπου διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 12·
γ) συμμόρφωση της ΕΔ-PRIMA με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012·
δ) εκπλήρωση εκ μέρους των συμμετεχόντων κρατών των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του
παρόντος άρθρου.
3.
Η Επιτροπή αξιολογεί την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τα συμμετέχοντα κράτη, ιδίως μέσω των
δύο πρώτων ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά της
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 5
Συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών στην PRIMA
1.
Τα συμμετέχοντα κράτη συνεισφέρουν, ή μεριμνούν ώστε οι εθνικοί τους φορείς χρηματοδότησης να συνεισφέρουν,
οικονομικά ή σε είδος, τουλάχιστον 220 000 000 ευρώ κατά την περίοδο από τις 7 Αυγούστου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου
2028.
2.

Οι συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) κατά περίπτωση, χρηματοδοτικές συνεισφορές στην ΕΔ-PRIMA για τη χρηματοδότηση των έμμεσων δράσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
β) συνεισφορές, οικονομικές ή σε είδος, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β)· και
γ) οικονομικές συνεισφορές ή συνεισφορές σε είδος στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΔ-PRIMA, που δεν καλύπτονται από
τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β).
3.
Οι συνεισφορές σε είδος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου είναι οι δαπάνες με τις
οποίες επιβαρύνονται τα συμμετέχοντα κράτη κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο β), μείον τυχόν άμεση ή έμμεση ενωσιακή χρηματοδοτική συνεισφορά στις εν λόγω δαπάνες.
4.
Οι συνεισφορές σε είδος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) είναι οι δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται τα
συμμετέχοντα κράτη σε σχέση με τον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΔ-PRIMA μείον τυχόν άμεση ή έμμεση ενωσιακή
χρηματοδοτική συνεισφορά στις εν λόγω δαπάνες.
5.
Για τους σκοπούς της αποτίμησης των συνεισφορών σε είδος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ), οι
δαπάνες προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές των συμμετεχόντων κρατών ή των σχετικών εθνικών
φορέων χρηματοδότησης, τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα του συμμετέχοντος κράτους όπου είναι εγκατεστημένοι οι σχετικοί
εθνικοί φορείς χρηματοδότησης και τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Οι δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο ελεγκτή που διορίζεται από τα συμμετέχοντα κράτη ή τους σχετικούς εθνικούς
φορείς χρηματοδότησης. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα απορρέουσα από την εν λόγω πιστοποίηση, η μέθοδος
αποτίμησης μπορεί να επαληθεύεται από την ΕΔ-PRIMA. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες, η μέθοδος αποτίμησης
μπορεί να υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο από την ΕΔ-PRIMA.
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6.
Οι συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος άρθρου και λογίζονται ως
συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών πραγματοποιούνται μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας. Εάν το
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εγκριθεί κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, οι
συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, οι οποίες λογίζονται ως συνεισφορές των
συμμετεχόντων κρατών που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, μπορούν να περιλαμβάνουν συνεισφορές από την
1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους. Εντούτοις, οι συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος
άρθρου, οι οποίες λογίζονται ως συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών και περιλαμβάνονται στο πρώτο ετήσιο πρόγραμμα
εργασίας, μπορούν να περιλαμβάνουν συνεισφορές που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 7 Αυγούστου 2017.
Άρθρο 6
Δραστηριότητες και εφαρμογή της PRIMA
1.
Η PRIMA στηρίζει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, όπως περιγράφονται στο ετήσιο πρόγραμμα
εργασίας του, με:
α) έμμεσες δράσεις κατά την έννοια των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 που χρηματοδοτούνται
από την ΕΔ-PRIMA σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων έπειτα από
διακρατικές ανοικτές και ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από την ΕΔ-PRIMA,
συμπεριλαμβανομένων:
i) δράσεων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και δράσεων καινοτομίας·
ii) δράσεων συντονισμού και στήριξης που εστιάζουν στη διάδοση και την προβολή για την προώθηση της PRIMA και τη
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της·
β) δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα κράτη χωρίς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και οι οποίες αποτελούν:
i) δραστηριότητες που επιλέγονται έπειτα από διακρατικές ανοικτές και ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
που διοργανώνονται από την ΕΔ-PRIMA, υπό τη διαχείριση των εθνικών φορέων χρηματοδότησης βάσει των εθνικών
προγραμμάτων των συμμετεχόντων κρατών, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης κυρίως με τη μορφή επιχορη
γήσεων·
ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των συμμετεχόντων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των
διακρατικών έργων.
2.
Η PRIMA υλοποιείται βάσει ετήσιων προγραμμάτων εργασίας τα οποία καλύπτουν τις δραστηριότητες που πρόκειται να
αναληφθούν κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου δεδομένου έτους («έτος αναφοράς»). Η ΕΔPRIMA εγκρίνει τα ετήσια προγράμματα εργασίας έως τις 31 Μαρτίου του έτους αναφοράς, αφού η Επιτροπή δώσει την
έγκρισή της. Κατά την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, τόσο η ΕΔ-PRIMA όσο και η Επιτροπή ενεργούν χωρίς
χρονοτριβή. Η ΕΔ-PRIMA δημοσιοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
3.
Δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) μπορούν να ξεκινήσουν μόνο κατά το έτος
αναφοράς και μόνο μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το εν λόγω έτος.
4.
Εάν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εγκριθεί κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, η χρηματοδοτική συνεισφορά της
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή διοικητικών δαπανών της ΕΔPRIMA που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους αναφοράς, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα
εργασίας. Εντούτοις, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί για την επιστροφή διοικητικών δαπανών της ΕΔ-PRIMA που πραγματοποιήθηκαν από τις 7 Αυγούστου 2017, σύμφωνα
με το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
5.
Οι δραστηριότητες είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται βάσει της PRIMA μόνον εφόσον παρατίθενται στο ετήσιο
πρόγραμμα εργασίας. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας διακρίνει μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του
παρόντος άρθρου, και των διοικητικών δαπανών της ΕΔ-PRIMA. Λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες εκτιμήσεις δαπανών καθώς και
τα κονδύλια για δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 και για δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα κράτη χωρίς τη χρηματοδοτική
συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης την
εκτιμώμενη αξία των συνεισφορών σε είδος των συμμετεχόντων κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο β).
6.
Τα τροποποιημένα ετήσια προγράμματα εργασίας για το έτος αναφοράς και τα ετήσια προγράμματα εργασίας για τα
επόμενα έτη αναφοράς λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Σε αυτά
επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί τυχόν ελλιπής κάλυψη επιστημονικών θεμάτων, ιδίως όσων συμπεριλήφθηκαν αρχικά στο πλαίσιο
δραστηριοτήτων δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να χρηματοδοτηθούν επαρκώς.
7.
Οι τελικές δραστηριότητες προς χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των τελικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
δυνάμει των σχετικών ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, ξεκινούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις μπορούν να ξεκινήσουν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
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8.
Οι δραστηριότητες προς χρηματοδότηση από τα συμμετέχοντα κράτη χωρίς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μόνον μετά τη
θετική έκβαση της εξωτερικής ανεξάρτητης αξιολόγησής τους από διεθνείς ομοτίμους σε σχέση με τους στόχους της PRIMA, η
οποία διοργανώνεται από την ΕΔ-PRIMA.
9.
Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα
κράτη χωρίς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 υλοποιούνται σύμφωνα με
τις κοινές αρχές που καθορίζονται από την ΕΔ-PRIMA, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής. Οι κοινές αρχές λαμβάνουν υπόψη τις
αρχές που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, στον τίτλο VI του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και ιδίως τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης από ομοτίμους
και της επιλογής. Η ΕΔ-PRIMA θεσπίζει επίσης, αφού λάβει την έγκριση της Επιτροπής, τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων από
τα συμμετέχοντα κράτη προς την ΕΔ-PRIMA, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους δείκτες που ενσωματώνονται σε καθεμία από τις
εν λόγω δραστηριότητες.
10. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο i), εκτός από τις κοινές αρχές που
αναφέρονται στην παράγραφο 9, συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) οι προτάσεις αφορούν διακρατικά έργα, με ελάχιστη συμμετοχή τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων νομικών οντοτήτων εγκατε
στημένων σε τρεις διαφορετικές χώρες που θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη δυνάμει της παρούσας απόφασης έως τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, εκ των οποίων:
i) τουλάχιστον μία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα-πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» και δεν εμπίπτει στο σημείο ii), και
ii) τουλάχιστον μία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή σε τρίτη χώρα που
βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα·
β) οι προτάσεις επιλέγονται κατόπιν διακρατικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και αξιολογούνται με τη βοήθεια
τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια ανάθεσης: αριστεία, αντίκτυπο, και
ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης·
γ) οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η επιλογή γίνεται από την ΕΔ-PRIMA και θα πρέπει
να ακολουθεί την εν λόγω κατάταξη. Τα συμμετέχοντα κράτη καταλήγουν σε συμφωνία επί πλαισίου επαρκούς χρηματο
δότησης το οποίο να επιτρέπει τη μεγιστοποίηση του αριθμού των επιλέξιμων για χρηματοδότηση προτάσεων που
λαμβάνουν τη σχετική χρηματοδότηση βάσει της προαναφερόμενης κατάταξης, ειδικότερα με την παροχή αποθεματικών
ποσών στις εθνικές συνεισφορές για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα έργα δεν
μπορούν να χρηματοδοτηθούν, επιλέγονται τα αμέσως επόμενα έργα στην κατάταξη.
11. Η ΕΔ-PRIMA παρακολουθεί και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων
που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
12. Κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετικά με τις δραστηριότητες της PRIMA σε συνεργασία με την PRIMA, είτε πραγμα
τοποιείται από την ΕΔ-PRIMA, από συμμετέχον κράτος ή τον εθνικό του φορέα χρηματοδότησης είτε πραγματοποιείται από
συμμετέχοντες σε δραστηριότητα, φέρει την εξής επισήμανση ή τη μερική επισήμανση «[όνομα της δραστηριότητας] αποτελεί
μέρος του προγράμματος PRIMA που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Άρθρο 7
Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης
1.
Η ΕΔ-PRIMA θεωρείται φορέας χρηματοδότησης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και παρέχει
χρηματοδοτική στήριξη σε έμμεσες δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας απόφασης
σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, ο ελάχιστος
αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε τρεις νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρεις διαφορετικές χώρες που θεωρούνται
συμμετέχοντα κράτη δυνάμει της παρούσας απόφασης έως την προθεσμία υποβολής που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση
υποβολής προτάσεων, εκ των οποίων:
α) τουλάχιστον μία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας
2020» και δεν εμπίπτει στο στοιχείο β), και
β) τουλάχιστον μία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή σε τρίτη χώρα που
βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.
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3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις που προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας νομικής
οντότητας εγκατεστημένης σε συμμετέχον κράτος δυνάμει της παρούσας απόφασης έως την προθεσμία υποβολής που
προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
4.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, οι ακόλουθοι συμμετέ
χοντες είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την ΕΔ-PRIMA:
α) κάθε νομική οντότητα εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος ή συσταθείσα δυνάμει του δικαίου της Ένωσης·
β) κάθε διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 12) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1290/2013.
5.
Στην περίπτωση συμμετέχοντος διεθνούς οργανισμού ή συμμετέχουσας νομικής οντότητας εγκατεστημένων σε χώρα που
δεν είναι συμμετέχον κράτος, από τους οποίους κανένας δεν είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση σύμφωνα με την
παράγραφο 4, είναι δυνατή η χορήγηση χρηματοδότησης από την ΕΔ-PRIMA υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η συμμετοχή τους θεωρείται ότι είναι καίριας σημασίας από την ΕΔ-PRIMA για την εκτέλεση της δράσης·
β) η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται σε διμερή επιστημονική και τεχνολογική συμφωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση
μεταξύ της Ένωσης και του διεθνούς οργανισμού ή, στην περίπτωση οντοτήτων εγκατεστημένων σε χώρα που δεν είναι
συμμετέχον κράτος, της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η νομική οντότητα.
6.
Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1268/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, η ισχύουσα πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να ορίσει
ότι κατάλληλες οικονομικές εγγυήσεις παρέχουν και οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες οι οποίες δεν είναι
συμμετέχοντα κράτη και οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΔ-PRIMA.
7.
Η ΕΔ-PRIMA, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της
PRIMA, μπορεί να εισαγάγει στα ετήσια προγράμματα εργασίας της πρόσθετη προϋπόθεση συμμετοχής, ώστε να καλυφθεί και
το είδος των οντοτήτων οι οποίες μπορούν να συντονίζουν έμμεσες δράσεις.

Άρθρο 8
Συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και της ΕΔ-PRIMA
1.
Με την επιφύλαξη θετικής εκ των προτέρων επαλήθευσης της ΕΔ-PRIMA σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και παροχής επαρκών οικονομικών εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 58
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, συνάπτει συμφωνία
ανάθεσης και συμφωνίες ετήσιας μεταφοράς πόρων με την ΕΔ-PRIMA.
2.
Η συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 58
παράγραφος 3 και τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και με το άρθρο 40 του κατ' εξουσιο
δότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012. Καθορίζει επίσης, μεταξύ άλλων, τα εξής:
α) τις απαιτήσεις για τη συνεισφορά της ΕΔ-PRIMA όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων που καθορίζονται στο παράρτημα II
της απόφασης 2013/743/ΕΕ·
β) τις απαιτήσεις για τη συνεισφορά της ΕΔ-PRIMA στην παρακολούθηση που αναφέρεται στο παράρτημα III της απόφασης
2013/743/ΕΕ·
γ) τους ειδικούς δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΔ-PRIMA·
δ) τις απαιτήσεις για την ΕΔ-PRIMA όσον αφορά την παροχή πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες και
αναλυτικών αριθμητικών στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση της PRIMA·
ε) τις ρυθμίσεις όσον αφορά την παροχή των δεδομένων που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή είναι σε θέση
να τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την υποβολή εκθέσεων·
στ) τις ρυθμίσεις για την έγκριση ή απόρριψη από την Επιτροπή του σχεδίου ετήσιου προγράμματος εργασίας, των κοινών
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 9 και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων από τα συμμετέχοντα κράτη,
πριν από τη θέσπισή τους από την ΕΔ-PRIMA· και
ζ) τις διατάξεις για τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από την ΕΔ-PRIMA, ιδίως στην ενιαία πύλη για
τους συμμετέχοντες, καθώς και μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020»
που διαχειρίζεται η Επιτροπή.
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Άρθρο 9
Τερματισμός, μείωση ή αναστολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης
1.
Σε περίπτωση μη υλοποίησης ή ανεπαρκούς, μερικής ή εκπρόθεσμης υλοποίησης της PRIMA, η Επιτροπή δύναται να
τερματίσει, να μειώσει κατ' αναλογία ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 σε συνάρτηση με την πραγματική υλοποίηση της PRIMA.
2.
Εάν τα συμμετέχοντα κράτη δεν συνεισφέρουν ή συνεισφέρουν εν μέρει ή εκπρόθεσμα στη χρηματοδότηση της PRIMA, η
Επιτροπή δύναται να τερματίσει, να μειώσει κατ' αναλογία ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της χρηματοδότησης που έχουν διαθέσει τα
συμμετέχοντα κράτη για την υλοποίηση της PRIMA.

Άρθρο 10
Εκ των υστέρων λογιστικοί έλεγχοι
1.
Οι εκ των υστέρων λογιστικοί έλεγχοι των δαπανών για τις έμμεσες δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο α) της παρούσας απόφασης πραγματοποιούνται από την ΕΔ-PRIMA σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1291/2013.
2.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διενεργήσει η ίδια τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στις
περιπτώσεις αυτές, το πράττει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012, (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.

Άρθρο 11
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
1.
Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή λαμβάνει τα
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών
μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων
και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης,
οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων.
2.
Η ΕΔ-PRIMA παρέχει στο προσωπικό της Επιτροπής και σε άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή, καθώς και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση στους χώρους και τις κτιριακές εγκαταστάσεις της, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες απαιτούνται για την εύρυθμη διεξαγωγή των
λογιστικών ελέγχων τους.
3.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, περιλαμβανομένων επιτόπιων
ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ)
αριθ. 2185/96 (1) και στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 (2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σε σχέση με συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση που
χρηματοδοτείται, άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
4.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης
που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης περιέχουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητώς την Επιτροπή, την
ΕΔ-PRIMA, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν τους ελέγχους και τις έρευνες που αναφέρονται ανωτέρω,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας δράσης ανατίθεται σε υπεργολάβο ή σε
περαιτέρω τρίτο, εξολοκλήρου ή εν μέρει, ή σε περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης προϋποθέτει την ανάθεση σύμβασης ή
την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτο μέρος, η σύμβαση, η συμφωνία επιχορήγησης ή η απόφαση επιχορήγησης
προβλέπει την υποχρέωση του αναδόχου ή του δικαιούχου να επιβάλει σε οποιονδήποτε τρίτο τη ρητή αποδοχή των εν λόγω
εξουσιών της Επιτροπής, της ΕΔ-PRIMA, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF.
(1) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει
επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες
(ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις
έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
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5.
Κατά την υλοποίηση της PRIMA, τα συμμετέχοντα κράτη λαμβάνουν τα απαραίτητα νομοθετικά, κανονιστικά, διοικητικά
ή άλλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της πλήρους
ανάκτησης οποιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

Άρθρο 12
Διακυβέρνηση της PRIMA
1.

Τα όργανα της ΕΔ-PRIMA περιλαμβάνουν:

α) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διαθέτει πρόεδρο και συμπρόεδρο·
β) διευθύνουσα επιτροπή·
γ) γραμματεία, με διευθυντή ως επικεφαλής·
δ) επιστημονική γνωμοδοτική επιτροπή.
2.
Η διακυβέρνηση της ΕΔ-PRIMA ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα συμμετέχοντα
κράτη. Το διοικητικό συμβούλιο είναι το όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΔ-PRIMA.
Το διοικητικό συμβούλιο, αφού λάβει την έγκριση της Επιτροπής, καθορίζει:
α) το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας·
β) τις κοινές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 9· και
γ) τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων από τα συμμετέχοντα κράτη στην ΕΔ-PRIMA.
Το διοικητικό συμβούλιο επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 και στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και ενημερώνει αναλόγως την Επιτροπή.
Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τη συμμετοχή στην PRIMA οποιασδήποτε τρίτης χώρας δεν συνδέεται με το πρόγραμμαπλαίσιο «Ορίζοντας 2020», εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, αφού εξετάσει το ενδιαφέρον της
συμμετοχής της για την επίτευξη των στόχων της PRIMA.
Κάθε συμμετέχον κράτος διαθέτει μία ψήφο στο διοικητικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση. Όταν δεν
επιτυγχάνεται συναίνεση, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον 75 % των έγκυρων ψήφων.
Η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, καλείται να συμμετάσχει σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
ως παρατηρητής και μπορεί να λαμβάνει τον λόγο στις συζητήσεις. Επίσης, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
3.
Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τον αριθμό των μελών της διευθύνουσας επιτροπής, τα οποία είναι τουλάχιστον πέντε,
και τα διορίζει. Η διευθύνουσα Επιτροπή παρακολουθεί το έργο του διευθυντή και ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά
με την υλοποίηση της PRIMA από τη γραμματεία. Ειδικότερα, παρέχει οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολο
γισμού και με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
4.

Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει τη γραμματεία της ΕΔ-PRIMA ως εκτελεστικό όργανο της PRIMA.

Η γραμματεία:
α) υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας·
β) παρέχει υποστήριξη στα άλλα όργανα της ΕΔ-PRIMA·
γ) παρακολουθεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της PRIMA·
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δ) διαχειρίζεται τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και τις χρηματο
δοτικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη χρήση τους·
ε) αυξάνει την προβολή της PRIMA μέσω δράσεων προώθησης και επικοινωνίας·
στ) λειτουργεί ως σύνδεσμος με την Επιτροπή σύμφωνα με τη συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 8·
ζ) διασφαλίζει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της PRIMA.
5.
Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει επιστημονική γνωμοδοτική επιτροπή, απαρτιζόμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες
εγνωσμένου κύρους οι οποίοι ειδικεύονται σε τομείς που σχετίζονται με την PRIMA. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον
αριθμό των μελών της επιστημονικής γνωμοδοτικής επιτροπής και τους όρους του διορισμού τους σύμφωνα με το άρθρο 40
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013.
Η επιστημονική γνωμοδοτική επιτροπή:
α) παρέχει συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες και ανάγκες·
β) παρέχει συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου ετήσιου
προγράμματος εργασίας από επιστημονική και τεχνική σκοπιά·
γ) εξετάζει τις επιστημονικές και τεχνικές πτυχές της υλοποίησης της PRIMA και υποβάλλει γνωμοδότηση σχετικά με την
ετήσια έκθεσή του.

Άρθρο 13
Κοινοποίηση πληροφοριών
1.
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η ΕΔ-PRIMA υποβάλλει στην Επιτροπή οποιεσδήποτε πληροφορίες απαραίτητες για
την κατάρτιση των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14.
2.
Τα συμμετέχοντα κράτη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μέσω της ΕΔ-PRIMA, κάθε πληροφορία που ενδεχομένως ζητεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την οικονομική διαχείριση της PRIMA.
3.
Η Επιτροπή περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πληροφορίες στις εκθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 14.

Άρθρο 14
Αξιολόγηση
1.
Έως τις 30 Ιουνίου 2022 η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της PRIMA με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρο
γνωμόνων. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης
και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποβάλλει την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
2.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση του προγράμματος PRIMA, με τη βοήθεια
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και υποβάλλει την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις
30 Ιουνίου 2029.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Άρθρο 16
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2017.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

M. MAASIKAS
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Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τις οικονομικές εγγυήσεις για την Εκτελεστική Δομή PRIMA
1. Όσον αφορά την πρωτοβουλία PRIMA, στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) του δημοσιονομικού
κανονισμού της ΕΕ προβλέπεται ότι η Επιτροπή δύναται να αναθέσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε
οντότητα ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένη με δημόσια υπηρεσία (Εκτελεστική Δομή — ΕΔ). Μια τέτοια οντότητα πρέπει να
παρέχει επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της ΕΕ, οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να
καλύπτουν, άνευ περιορισμού ως προς το πεδίο εφαρμογής ή το ποσό, χρέη της ΕΔ έναντι της Ένωσης για το σύνολο των
εκτελεστικών καθηκόντων, όπως προβλέπεται στη συμφωνία ανάθεσης. Κατά κανόνα, η Επιτροπή αναμένει από τους εγγυητές
να αποδεχθούν από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για τις οφειλές της ΕΔ.
3. Ωστόσο, βάσει λεπτομερούς εκτίμησης κινδύνου, ιδίως εάν το αποτέλεσμα της εκ των προτέρων αξιολόγησης που
διενεργήθηκε στην ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού θεωρείται επαρκές, ο διατάκτης της
Επιτροπής υπεύθυνος για την PRIMA θα προβλέπει ότι:
— Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, οι χρηματικές εγγυήσεις που ζητούνται από την ΕΔ δύνανται να
περιορίζονται στο ανώτατο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης.
— Ως εκ τούτου, η ευθύνη κάθε εγγυητή δύναται να είναι ανάλογη προς το μερίδιο της συνεισφοράς του στην PRIMA.
Οι εγγυητές δύνανται να συμφωνήσουν ως προς τις λεπτομέρειες βάσει των οποίων θα καλύψουν την ευθύνη αυτή στην
επιστολή δήλωσης ανάληψης ευθυνών την οποία θα υποβάλει έκαστος.
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1325 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της
κατάστασης στη Λιβύη
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,
Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 204/2011 (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2017 το Συμβούλιο επισήμανε ότι η λαθραία διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων
συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας στη
Λιβύη.

(2)

Στις 17 Ιουλίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1338 (3), η οποία επιβάλλει περιορισμούς
στις εξαγωγές ορισμένων αγαθών στη Λιβύη, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών
και την εμπορία ανθρώπων.

(3)

Για την εφαρμογή των μέτρων απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί
η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/44 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/44 τροποποιείται ως εξής:
1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2α
1.

Απαιτείται προηγούμενη άδεια για:

α) την πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, των αγαθών που ορίζονται στο παράρτημα VII, είτε
προέρχονται από την Ένωση είτε όχι, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Λιβύη ή προς χρήση στη
Λιβύη·
(1) ΕΕ L 206 της 1.8.2015, σ. 34.
(2) ΕΕ L 12 της 19.1.2016, σ. 1.
(3) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1338 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά
με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (βλέπε σ. 49 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
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β) την παροχή τεχνικής βοήθειας, ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, που συνδέονται με τα αγαθά που ορίζονται στο
παράρτημα VII, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών αυτών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε
πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Λιβύη ή προς χρήση στη Λιβύη·
γ) την παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής συνδρομής που συνδέεται με τα αγαθά που ορίζονται στο παράρτημα VII,
στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για κάθε πώληση,
προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων αγαθών ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής συνδρομής ή υπηρεσιών
διαμεσολάβησης, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Λιβύη, ή προς χρήση στη Λιβύη.
2.
Στο παράρτημα VII περιλαμβάνονται τα αγαθά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λαθραία διακίνηση
μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων.
3.
Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για την πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, των αγαθών που
ορίζονται στο παράρτημα VII, καθώς και για την παροχή τεχνικής βοηθείας, υπηρεσιών μεσιτείας και χρηματοδοτικής
βοηθείας σχετιζόμενης με τα αγαθά αυτά από αρχές των κρατών μελών στην κυβέρνηση της Λιβύης ή στις υπηρεσίες της.
4.
Η οικεία αρμόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια κατά την παράγραφο 1 όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν λόγω
αγαθά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων.
5.
Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας ή ακύρωσης, αναστολής, ουσιαστικής τροποποίησης ή ανάκλησης άδειας εκ
μέρους της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο παράρτημα IV, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το οικείο κράτος μέλος
ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την απόφασή του και ανταλλάσσει μαζί τους κάθε σχετική
πληροφορία.»
2) Στο άρθρο 20 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ) να τροποποιεί το παράρτημα VII, ώστε να καταστεί λεπτομερέστερος ή να τροποποιηθεί ο κατάλογος των αγαθών που
αναγράφονται σε αυτό, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την
εμπορία ανθρώπων, ή να επικαιροποιεί τους κωδικούς ονοματολογίας από τη συνδυασμένη ονοματολογία, όπως
εκτίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.».
Άρθρο 2
Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως παράρτημα VII στον κανονισμό
(ΕΕ) 2016/44.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Είδη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία
ανθρώπων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2α
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ), όπως καθορίζεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και παρατίθενται στο παράρτημα I αυτού, και είναι αυτοί οι οποίοι
βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού, και, αντίστοιχα, όπως τροποποιούνται με
επακόλουθη νομοθεσία.
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

8407 21

εξωλέμβιοι κινητήρες για την προώθηση πλοίων (κινητήρες ανάφλεξης)

Ex

8408 10

εξωλέμβιοι κινητήρες για την προώθηση πλοίων (ανάφλεξη με συμπίεση)

Ex

8501 31

Ηλεκτρικοί εξωλέμβιοι κινητήρες για την προώθηση πλοίων, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

Ex

8501 32

Ηλεκτρικοί εξωλέμβιοι κινητήρες για την προώθηση πλοίων, με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά
δεν υπερβαίνει τα 75 kW

Ex

8903 10

φουσκωτά σκάφη για αναψυχή ή αθλητισμό

Ex

8903 99

πλοία με εξωλέμβια μηχανή»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1326 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 για την επιβολή συγκεκριμένων
περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Κονγκό
TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,
Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/1340 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση της
απόφασης 2010/788/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (1),
Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 του Συμβουλίου (2) θέτει σε εφαρμογή την απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ (3) και
θεσπίζει ορισμένα μέτρα κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του
Κονγκό, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων τους.

(2)

Η απόφαση 2360 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΑΣΑΗΕ»), της 21ης Ιουνίου 2017,
τροποποίησε τα κριτήρια κατονομασίας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα τα οποία
καθορίζονται στις παραγράφους 9 και 11 της ΑΣΑΗΕ 1807 (2008). Η απόφαση (ΕΕ) 2017/1340 εφαρμόζει την
ΑΣΑΗΕ 2360 (2017).

(3)

Η απόφαση (ΕΕ) 2017/1340 εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και, επομένως, απαιτείται κανονιστική δράση σε επίπεδο Ένωσης για να εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση, ιδίως
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της από τους οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005, το σημείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«θ) σχεδιάζουν, διευθύνουν, χρηματοδοτούν ή συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά των κυανόκρανων της MONUSCO ή
προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων·».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

(1) Βλέπε σελίδα 55 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των
προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΕΕ L 193 της 23.7.2005, σ. 1).
(3) Απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Κονγκό και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2008/369/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 336 της 21.12.2010, σ. 30).
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1327 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της
κατάστασης στη Συρία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά
μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 (1), και ιδίως το άρθρο 32
παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 18 Ιανουαρίου 2012 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(2)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη Συρία, ιδίως λόγω της χρήσης χημικών όπλων από το συριακό καθεστώς
και της εμπλοκής του στη διάδοση χημικών όπλων, θα πρέπει να προστεθούν 16 πρόσωπα στον κατάλογο των φυσικών
και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιέχεται στο
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(3)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (EΕ) αριθ. 36/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

(1) ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Α (Πρόσωπα) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 36/2012:

Όνομα

«242.

Samir Dabul
(άλλως Samir Daaboul)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία
γεννήσεως:
4 Σεπτεμβρίου 1965

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου, τοποθετημένος μετά τον
Μάιο του 2011.

Βαθμός: Ταξίαρχος

243.

Ali Wanus

Ημερομηνία
γεννήσεως:
5 Φεβρουαρίου 1964

(άλλως Ali Wannous)
(

)

Βαθμός: Ταξίαρχος

Ημερομηνία
καταχώρισης

18.7.2017

Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι υπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού και εμπλέκεται
στην αποθήκευση και χρήση χημικών όπλων. Συνδέεται εξάλ
λου με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευ
νών (Syrian Scientific Studies and Research Centre), οντό
τητα που είναι ήδη καταχωρισμένη..
Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου, τοποθετημένος μετά τον
Μάιο του 2011.

18.7.2017

Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι υπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού και εμπλέκεται
στην αποθήκευση και χρήση χημικών όπλων.
Συνδέεται εξάλλου με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Με
λετών και Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.

244.

Yasin Ahmad Dahi
(άλλως: Yasin Dahi·
Yasin Dhahi)
(

245.

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου στις συριακές ένοπλες δυνά
μεις, τοποθετημένος μετά τον Μάιο του 2011. Ανώτατος
αξιωματικός της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών
Ασφαλείας των συριακών ενόπλων δυνάμεων. Πρώην επικεφα
λής του Κλάδου 235 της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφο
ριών στη Δαμασκό και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφο
ριών στη Χομς. Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι
υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυ
σμού.

18.7.2017

Βαθμός: Ταξίαρχος

Ο ταξίαρχος Muhammad Hasouri είναι ανώτατος αξιωματι
κός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας, τοποθετημένος
μετά τον Μάιο του 2011. Κατέχει τη θέση του αρχηγού του
επιτελείου της 50ης Ταξιαρχίας της Πολεμικής Αεροπορίας
και του υποδιοικητή της αεροπορικής βάσης Shayrat. Ο τα
ξίαρχος Muhammad Hasouri δραστηριοποιείται στον τομέα
της διάδοσης χημικών όπλων. Ως ανώτατος αξιωματικός του
στρατού είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του
άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

18.7.2017

Βαθμός:
Υποπτέραρχος

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό υποπτέραρχου, και διοικητής
της 22ης Μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας,
τοποθετημένος μετά τον Μάιο του 2011.

18.7.2017

Ημερομηνία
γεννήσεως: 1960
Βαθμός: Ταξίαρχος

)

Muhammad Yousef
Hasouri
(άλλως: Mohammad
Yousef Hasouri·
Mohammed Yousef
Hasouri)
(

246.

)

Malik Hasan
(άλλως: Malek Hassan)
(

)

Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συ
ρίας και στην κλίμακα διοικήσεως της 22ης Μονάδας είναι
υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυ
σμού στη Συρία, περιλαμβανομένης της χρήσης χημικών
όπλων από αεροσκάφη που επιχειρούσαν από αεροπορικές βά
σεις υπό τον έλεγχο της 22ης Μονάδας, όπως η επίθεση στο
χωριό Talmenas η οποία, σύμφωνα με τον Κοινό Μηχανισμό
Έρευνας που συστάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, πραγματο
ποιήθηκε από ελικόπτερα του καθεστώτος που είχαν ως βάση
το αεροδρόμιο της Χάμα.

L 185/22

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Όνομα

247.

Αναγνωριστικά στοιχεία

Jayyiz Rayyan Al-Musa
(άλλως: Jaez Sawada alHammoud al-Mousa·
Jayez al-Hammoud alMoussa)
(

248.

Mayzar 'Abdu Sawan
(

Βαθμός: Ταξίαρχος

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό υποπτέραρχου, και διοικητής
της 20ης Μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας,
τοποθετημένος μετά τον Μάιο του 2011.

18.7.2017

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου, ανώτατος αξιωματικός στη
Δημοκρατική Φρουρά, τοποθετημένος μετά τον Μάιο του
2011. Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι υπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού, μεταξύ
άλλων και κατά την πολιορκία της συνοικίας Baba Amr τον
Φεβρουάριο του 2012.

18.7.2017

Ο Mohammad Safwan Katan είναι μηχανικός του Συριακού
Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre), οντότητα που είναι ήδη κα
ταχωρισμένη. Εμπλέκεται στη διάδοση χημικών όπλων συμπε
ριλαμβανομένων των φορέων τους. Ο Mohammad Safwan
Katan συμμετείχε στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού”
που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη
Συρία.

18.7.2017

)

Mohammad Safwan
Katan
(άλλως: Mohammad
Safwan Qattan)
(

Βαθμός:
Υποπτέραρχος

Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συ
ρίας είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου
πληθυσμού, περιλαμβανομένων επιθέσεων κατά κατοικημένων
περιοχών από αεροσκάφη που επιχειρούσαν από αεροπορικές
βάσεις υπό τον έλεγχο της 20ης Μονάδας.

(άλλως: Isam Zuhair alDin· Isam Zohruddin·
Issam Zahruddin· Issam
Zahreddine· Essam
Zahruddin)

250.

18.7.2017

Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συ
ρίας, είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του άμα
χου πληθυσμού στη Συρία, περιλαμβανομένης της χρήσης επι
θέσεων με χημικά όπλα από το συριακό καθεστώς κατά τη
διάρκεια της θητείας του ως αρχηγού του επιτελείου της Πο
λεμικής Αεροπορίας της Συρίας, όπως επισημαίνεται στην έκ
θεση του Κοινού Μηχανισμού Έρευνας που συστάθηκε από τα
Ηνωμένα Έθνη.

)

Isam Zahr Al-Din

(

Κυβερνήτης της επαρχίας Hasaka, διορισμένος από τον Bas
har al-Assad· συνδέεται με τον Bashar Al-Assad.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Κατέχει τον βαθμό του υποπτέραρχου, ανώτατος αξιωματικός
και πρώην αρχηγός του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας
της Συρίας.

)

(άλλως: Meezar Sawan)

249.

Βαθμός:
Υποπτέραρχος

Λόγοι

18.7.2017

)

Συνδέεται με την ήδη καταχωρισμένη οντότητα SSRC.

251.

Mohammad Ziad
Ghritawi
(άλλως: Mohammad
Ziad Ghraywati)
(

)

Ο Mohammad Ziad Ghritawi είναι μηχανικός του Συριακού
Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre). Εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Ο
Mohammad Ziad Ghritawi συμμετείχε στην κατασκευή βομ
βών τύπου “βαρελιού” που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του
άμαχου πληθυσμού στη Συρία.
Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.

18.7.2017

18.7.2017

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Όνομα

252.

Αναγνωριστικά στοιχεία

Mohammad Darar
Khaludi

Ο Mohammad Darar Khaludi είναι μηχανικός του Συριακού
Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre). Εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Ο
Mohammad Darar Khaludi είναι επίσης γνωστό ότι συμμε
τείχε στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού” που έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

(άλλως: Mohammad
Darar Khloudi)
(

Λόγοι

)
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Συνδέεται εξάλλου με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Με
λετών και Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
253.

Khaled Sawan
(

Ο Δρ Khaled Sawan είναι μηχανικός του Συριακού Κέντρου
Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific Stu
dies and Research Centre), το οποίο εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Έχει
συμμετάσχει στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού” που
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συ
ρία.

)

18.7.2017

Έχει συνδεθεί με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών
και Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
254.

Raymond Rizq

Ο Raymond Rizq είναι μηχανικός του Συριακού Κέντρου Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific Studies
and Research Centre), το οποίο εμπλέκεται στη διάδοση χημι
κών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Συμμε
τείχε στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού” που έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

(άλλως: Raymond Rizk)
(

)

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
255.

Fawwaz El-Atou

Ο Fawwaz El-Atou είναι τεχνικός εργαστηρίου στο Συριακό
Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific
Studies and Research Centre), ο οποίος εμπλέκεται στη διά
δοση χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους.
Ο Fawwaz El-Atou συμμετείχε στην κατασκευή βομβών τύπου
“βαρελιού” που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πλη
θυσμού στη Συρία.

(άλλως: Fawaz Al Atto)
(

)

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
256.

Fayez Asi

Ο Fayez Asi είναι τεχνικός εργαστηρίου στο Συριακό Κέντρο
Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific Stu
dies and Research Centre), ο οποίος εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Συμ
μετείχε στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού” που έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

(άλλως: Fayez al-Asi)
(

)

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
257.

Hala Sirhan
(άλλως: Halah Sirhan)
(

)

Ημερομηνία
γεννήσεως: 5
Ιανουαρίου 1953
Τίτλος: Δρ

Η Δρ Hala Sirhan συνεργάζεται με τη Στρατιωτική Υπηρεσία
Πληροφοριών της Συρίας στο Συριακό Κέντρο Επιστημονικών
Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Cen
tre). Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο 3000, το οποίο εμπλέκεται
στη διάδοση χημικών όπλων.
Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.

18.7.2017»
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1328 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα
των σιτηρών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το
άρθρο 178 σε συνδυασμό με το άρθρο 180,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2010 της Επιτροπής (2) ορίζει κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό και τον καθορισμό των
εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα. Για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο και τον αραβόσιτο, ο εισαγωγικός
δασμός μπορεί να εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής ποιότητας του προϊόντος που εισάγεται και της
ποιότητας του προϊόντος που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, διενεργείται ποιοτική
ανάλυση βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από το τελωνείο και προβλέπονται πρόσθετες εγγυήσεις.

(2)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1237 της Επιτροπής (3) προβλέπει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται
πιστοποιητικό εισαγωγής. Δεν απαιτείται πλέον πιστοποιητικό εισαγωγής για προϊόντα του τομέα των σιτηρών όταν
διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό όρους εκτός των δασμολογικών ποσοστώσεων. Κατά συνέπεια,
διαγράφηκε η απαίτηση κατάθεσης εγγύησης για το πιστοποιητικό εισαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 12 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής (4).

(3)

Το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010 προβλέπει τη μείωση του εισαγωγικού δασμού για
ορισμένους λιμένες εκφόρτωσης, για τους οποίους οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να εκδίδουν πιστοποιητικό σύμφωνα
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. Το υπόδειγμα αυτό εξακολουθεί να
περιλαμβάνει μνεία στον αριθμό του πιστοποιητικού εισαγωγής ως πρόσθετη πληροφορία όσον αφορά το ίδιο το
πιστοποιητικό εισαγωγής. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε σύγχυση, κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί ο
όρος «πιστοποιητικό» από τον όρο «έγγραφο».

(4)

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010 προβλέπουν
πρόσθετη εγγύηση, εκτός εάν το πιστοποιητικό εισαγωγής συνοδεύεται από ορισμένα πιστοποιητικά καταλληλόλητας.
Στα εν λόγω άρθρα, καθώς και στο άρθρο 7 παράγραφος 4, οι παραπομπές στο «πιστοποιητικό εισαγωγής» ή στην
εγγύηση που συνδέεται με αυτό θα πρέπει να διαγραφούν ή να αντικατασταθούν από παραπομπές στη διασάφηση για
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Ταυτόχρονα, ο όρος «πρόσθετη εγγύηση» θα πρέπει να αντικατασταθεί από καταλλη
λότερο όρο.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2010 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2010, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (ΕΕ L 187 της 21.7.2010, σ. 5).
(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1237 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών
εισαγωγής και εξαγωγής και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την αποδέσμευση και την κατάπτωση των εγγυήσεων που κατατέθηκαν για τα πιστοποιητικά αυτά, για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ)
αριθ. 341/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2390/98, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ)
αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 507/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12).
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(5)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομικής σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθούν οι παραπομπές στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (1), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3) από τις παραπομπές
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και στον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (5).

(6)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2010.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή
οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2010 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Οι δασμολογικοί συντελεστές του κοινού δασμολογίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι εκείνοι που
εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 172 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη
θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).».
2) Στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η τελωνειακή αρχή του λιμένα εκφόρτωσης εκδίδει έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα I, το οποίο βεβαιώνει την ποσότητα κάθε εκφορτωθέντος προϊόντος. Το δικαίωμα μείωσης του δασμού που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο παρέχεται μόνο στην περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι τη
στιγμή που περατώνονται οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής.».
3) Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις όσον αφορά τον ειδικό προορισμό του άρθρου 254 παράγραφοι 1, 4 και 5 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.
4.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 211 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, για τον
αραβόσιτο υαλώδους μορφής, ο εισαγωγέας καταθέτει στην αρμόδια αρχή ειδική εγγύηση 24 ευρώ ανά τόνο, εκτός εάν η
διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλόλητας που έχει εκδοθεί από την
Servicio National de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) της Αργεντινής, σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.
Ωστόσο, εάν ο δασμός που εφαρμόζεται την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι
χαμηλότερος από 24 ευρώ ανά τόνο αραβόσιτου, η ειδική εγγύηση ισούται προς το ποσό του δασμού.».
4) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6
1.
Για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας, ο εισαγωγέας καταθέτει στην αρμόδια αρχή ειδική εγγύηση 95 ευρώ ανά τόνο
την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, εκτός εάν η εν λόγω διασάφηση συνοδεύεται
από πιστοποιητικό καταλληλόλητας το οποίο έχει εκδοθεί από την Federal Grain Inspection Service (FGIS) ή την
Canadian Grain Commission (CGC) σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή γ).
(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της
19.10.1992, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) (ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).
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Ωστόσο, εάν έχουν ανασταλεί οι εισαγωγικοί δασμοί για όλες τις ποιοτικές κατηγορίες μαλακού σίτου, δυνάμει του
άρθρου 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), δεν απαιτείται
η ειδική εγγύηση για όλη την περίοδο κατά την οποία αναστέλλονται οι δασμοί.
2.
Για τον σκληρό σίτο, ο εισαγωγέας καταθέτει στην αρμόδια αρχή ειδική εγγύηση την ημερομηνία αποδοχής της
διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, εκτός εάν η εν λόγω διασάφηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλλη
λόλητας το οποίο έχει εκδοθεί από την Federal Grain Inspection Service (FGIS) ή την Canadian Grain Commission
(CGC) σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή γ).
Το ποσό της ειδικής εγγύησης είναι η διαφορά, την ημέρα αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία,
μεταξύ του υψηλότερου εισαγωγικού δασμού και του δασμού που εφαρμόζεται στην αναγραφόμενη ποιότητα, συν ένα
συμπληρωματικό ποσό 5 ευρώ ανά τόνο. Ωστόσο όταν ο εισαγωγικός δασμός που εφαρμόζεται στις διάφορες ποιότητες
σκληρού σίτου είναι μηδέν, δεν απαιτείται η ειδική εγγύηση.
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 671).».
5) Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Τα κάτωθι πιστοποιητικά καταλληλότητας αναγνωρίζονται επισήμως από την Επιτροπή σύμφωνα με τις αρχές που
καθορίζονται στα άρθρα 58 και 59 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (*):
α) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) της
Αργεντινής για τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής·
β) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Federal Grains Inspection Service (FGIS) των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και για τον σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας·
γ) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Canadian Grain Commission (CGC) του Καναδά για τον μαλακό σίτο
υψηλής ποιότητας και για τον σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας.
(*) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).».
6) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4.
Εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείξουν ότι ο εισαγόμενος μαλακός σίτος υψηλής ποιότητας, ο σκληρός σίτος
και ο αραβόσιτος υαλώδους μορφής είναι χαμηλότερης ποιότητας από εκείνη που αναγράφεται στη διασάφηση για θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του εισαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται στο προϊόν
που εμφαίνεται στη διασάφηση και εισαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται στο προϊόν που εισήχθη στην πραγματικότητα.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεσμεύεται η ειδική εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 6
παράγραφοι 1 και 2, εκτός από το συμπληρωματικό ποσό των 5 ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο.
Εάν η διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν καταβληθεί εντός ενός μηνός, καταπίπτει η ειδική εγγύηση που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.».
7) Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

18.7.2017

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4
Εκφορτωθέν προϊόν (κωδικός ΣΟ και, για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο και τον αραβόσιτο, ποιότητα που δηλώθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 5): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εκφορτωθείσα ποσότητα (σε χιλιόγραμμα): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1329 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου όσον
αφορά τους όρους χρήσης παγιωμένης στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT)
δασμολογικής ποσόστωσης της Ένωσης για παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού, η οποία χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το άνοιγμα και
τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) κοινοτικών δασμολογικών
ποσοστώσεων, και ορισμένων άλλων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και με τον καθορισμό της μεθόδου
τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1808/95 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής η οποία συνήφθη δυνάμει της
απόφασης 2013/125/ΕΕ του Συμβουλίου (2), ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 624/2013 της Επιτροπής (3)
τροποποίησε το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2013, προκειμένου να
ανοιχθεί νέα δασμολογική ποσόστωση 1 550 τόνων παγιωμένη στην GATT για εισαγωγές στην Ένωση παρασκευα
σμάτων διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού του κωδικού ΣΟ 2106 90 98, καταγωγής
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(2)

Δεδομένου ότι οι ειδικές ανά χώρα δασμολογικές ποσοστώσεις χορηγούνται με βάση την καταγωγή των εμπορευμάτων,
θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικού καταγωγής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης περί μη προτιμησιακής καταγωγής, με
κάθε διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όσον αφορά τα παρασκευάσματα διατροφής που πρόκειται να
επωφεληθούν από τη νέα δασμολογική ποσόστωση.

(3)

Ωστόσο, με επιστολή της 26ης Απριλίου 2016, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζήτησαν να απαλειφθεί η εν λόγω
υποχρέωση. Στην επιστολή τους εξηγούν ότι τα προϊόντα που επωφελούνται από τη δασμολογική ποσόστωση εξάγονται
από όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και, παρόλο που η έκδοση των πιστοποιητικών καταγωγής είναι αποκε
ντρωμένη, οι πόροι που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με ένα τέτοιο σύστημα πιστοποίησης σε χαρτί καθιστά το
καθήκον αυτό απαγορευτικά επαχθές.

(4)

Όσον αφορά τον κίνδυνο να εισάγονται στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης προϊόντα που δεν κατάγονται από
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εάν απαλειφθεί η υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), οι τελωνειακές αρχές έχουν ήδη τη δυνατότητα
να ζητήσουν από τον διασαφιστή να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων με πρόσθετες αποδείξεις εκτός από την
προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 59 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447 της Επιτροπής (5). Η ορθή εφαρμογή των κανόνων μπορεί συνεπώς να εξασφαλιστεί ακόμη και αν
απαλειφθεί η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής, για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους
εξαγωγείς.

(5)

Δεδομένων αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, είναι επομένως σκόπιμο να επιτρέπεται στους εισαγωγείς των εν λόγω
προϊόντων να χρησιμοποιούν τη δασμολογική ποσόστωση χωρίς να υποχρεούνται να προσκομίζουν πιστοποιητικό
καταγωγής.

(6)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

(1) ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1.
(2) Απόφαση 2013/125/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2013, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και με το άρθρο XXVIII
της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους
πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 69 της
13.3.2013, σ. 4).
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 624/2013 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 όσον αφορά νέα παγιωμένη στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) δασμολογική ποσόστωση της
Ένωσης για παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, η οποία χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής (ΕΕ L 177 της 28.6.2013, σ. 21).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000, στη σειρά για τον αύξοντα αριθμό 09.0096, στη στήλη «Δασμός (%)», η
υποσημείωση με το κείμενο «Η χρήση της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού
καταγωγής που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93» απαλείφεται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1330 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου για την επιβολή
περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, για την επιβολή περιοριστικών
μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 περιλαμβάνει κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που
έχουν κατονομαστεί από την Επιτροπή Κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) και
καλύπτονται από τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 περιλαμβάνει κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που,
επειδή δεν απαριθμούνταν στο παράρτημα IV, συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο από το Συμβούλιο και καλύπτονται από
τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Στις 5 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή Κυρώσεων τροποποίησε τις καταχωρίσεις για δύο οντότητες που υπόκεινται σε
περιοριστικά μέτρα.

(4)

Στις 2 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 2356 (2017), με την οποία
προσέθεσε 14 φυσικά πρόσωπα και τέσσερις οντότητες στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε
περιοριστικά μέτρα. Τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες προστέθηκαν στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 329/2007 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/970 της Επιτροπής (2). Ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα και
τις οντότητες θα πρέπει, επομένως, να διαγραφούν από το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007, εφόσον
έχουν τώρα κατονομαστεί στο πλαίσιο του παραρτήματος IV.

(5)

Τα παραρτήματα IV και V θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 τροποποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και II του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

(1) ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/970 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΕΕ L 146 της 9.6.2017,
σ. 129).
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Στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007, ο τίτλος «B. Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς» τροποποιείται
ως εξής:
1) «8) Namchongang Trading Corporation [άλλως α) NCG, β) Namchongang Trading, γ) Nam Chon Gang Corporation,
δ) Nomchongang Trading Co., ε) Nam Chong Gan Trading Corporation, στ) Namhung Trading Corporation].
Άλλες πληροφορίες: α) Επιχείρηση της Βόρειας Κορέας, με έδρα το Pyongyang, β) η Namchongang είναι μία
επιχείρηση εισαγωγών-εξαγωγών της Βόρειας Κορέας που υπάγεται στο General Bureau of Atomic Energy (Γενικό
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας). Η Namchongang ενέχεται στην αγορά αντλιών κενού ιαπωνικής καταγωγής που
εντοπίστηκαν σε πυρηνική εγκατάσταση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, καθώς και σε προμήθειες πυρηνικών
υλικών συνδεόμενων με γερμανό υπήκοο. Επιπλέον, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενέχεται στην αγορά σωλήνων
αλουμινίου και άλλου εξοπλισμού κατάλληλου για πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Ο αντιπρόσωπός της είναι
πρώην διπλωμάτης που εκπροσώπησε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας κατά την επιθεώρηση της πυρηνικής
εγκατάστασης της Yongbyon που διεξήγαγε το 2007 ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Οι δραστη
ριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων της Namchongang δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες, αν ληφθούν υπόψη οι
δραστηριότητες διάδοσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στο παρελθόν. Ημερομηνία κατονομασίας: 16.7.2009.»
αντικαθίσταται από τα εξής:
«8) Namchongang Trading Corporation (άλλως NCG· NAMCHONGANG TRADING· NAM CHON GANG
CORPORATION· NOMCHONGANG TRADING CO.· NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION· Namhung
Trading Corporation· Korea Daeryonggang Trading Corporation· Korea Tearyonggang Trading Corporation)· α) με
έδρα το Pyongyang, Βόρεια Κορέα· Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang,
Βόρεια Κορέα· β) η Namchongang είναι μια εμπορική εταιρεία της Βόρειας Κορέας, υπαγόμενη στο Γενικό Γραφείο
Ατομικής Ενέργειας (GBAE). Η Namchongang ενέχεται στην αγορά αντλιών κενού ιαπωνικής καταγωγής που
εντοπίστηκαν σε πυρηνική εγκατάσταση της Βόρειας Κορέας, καθώς και σε προμήθειες πυρηνικών υλικών συνδεόμενων
με Γερμανό υπήκοο. Επιπλέον, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενέχεται στην αγορά σωλήνων αλουμινίου και
άλλου εξοπλισμού κατάλληλου για πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Ο εκπρόσωπός της είναι ένας πρώην
διπλωμάτης, που υπηρέτησε ως εκπρόσωπος της Βόρειας Κορέας κατά την επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων
του Yongbyon από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) το 2007. Οι δραστηριότητες
διάδοσης πυρηνικών όπλων της Namchongang δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες, αν ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες
διάδοσης της Βόρειας Κορέας στο παρελθόν. Αριθ. τηλεφώνου: +850-2-18111, 18222 (εσωτ. 8573). Αριθ. φαξ:
+850-2-381-4687. Ημερομηνία κατονομασίας: 16.7.2009.».
2) «10) Green Pine Associated Corporation (γνωστή και ως α) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY·
β) CHONGSONG YONHAP· γ) CH'O'NGSONG YO'NHAP· δ) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA·
ε) JINDALLAE· στ) KU'MHAERYONG COMPANY LTD· ζ) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND
INVESTMENT CORPORATION· η) SAEINGP'IL COMPANY). Διεύθυνση: α) c/o Reconnaissance General Bureau
Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Βόρειος Κορέα, β) Nungrado, Pyongyang, ΛΔΚ. Άλλες πληροφορίες:
Η Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) έχει αναλάβει πολλές από τις δραστηριότητες της Korea
Mining Development Trading Corporation (KOMID). Η KOMID κατονομάστηκε από την επιτροπή τον Απρίλιο του
2009 και αποτελεί την κύρια επιχείρηση της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο όπλων και τον βασικό εξαγωγέα
αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα. Η Green Pine είναι επίσης
υπεύθυνη για τις μισές περίπου εξαγωγές όπλων και συναφούς υλικού από τη ΛΔΚ. Η Green Pine έχει επιλεγεί για
επιβολή κυρώσεων λόγω εξαγωγής όπλων ή συναφούς υλικού από τη Βόρεια Κορέα. Η Green Pine ειδικεύεται στην
παραγωγή στρατιωτικών θαλάσσιων σκαφών και οπλισμών, όπως υποβρύχια, πολεμικά σκάφη και πυραυλικά
συστήματα, και έχει εξαγάγει τορπίλες και τεχνική βοήθεια σε ιρανικές εταιρείες που συνδέονται με την άμυνα.
Ημερομηνία κατονομασίας: 2.5.2012.»
αντικαθίσταται από τα εξής:
«10) Green Pine Associated Corporation (άλλως Cho'ngsong United Trading Company· Chongsong Yonhap·
Ch'o'ngsong Yo'nhap· Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa· Jindallae· Ku'm- haeryong Company LTD· Natural
Resources Development and Investment Corporation· Saeingp'il Company· National Resources Development
and Investment Corporation· Saeng Pil Trading Corporation). Διεύθυνση: α) c/o Reconnaissance General Bureau
Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, Βόρεια Κορέα· β) Nungrado, Pyongyang, ΛΔΚ· γ) Rakrang No. 1
Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Βόρεια Κορέα. Άλλες
πληροφορίες: Η Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) έχει αναλάβει πολλές από τις δραστηριότητες
της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Η KOMID κατονομάστηκε από την Επιτροπή
Κυρώσεων, τον Απρίλιο του 2009, και είναι η κυριότερη επιχείρηση της Βόρειας Κορέας που δραστηριοποιείται στο
εμπόριο όπλων και βασικός εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους και
συμβατικά όπλα. Η Green Pine είναι επίσης υπεύθυνη για τις μισές περίπου εξαγωγές όπλων και συναφούς υλικού
από τη ΛΔΚ. Η Green Pine έχει υπαχθεί στο καθεστώς επιβολής κυρώσεων λόγω εξαγωγής όπλων ή συναφούς υλικού
από τη Βόρεια Κορέα. Η Green Pine ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών θαλάσσιων σκαφών και οπλισμών, όπως
υποβρύχια, πολεμικά πλοία και πυραυλικά συστήματα, και έχει εξαγάγει τορπίλες και έχει παράσχει τεχνική βοήθεια
σε ιρανικές αμυντικές επιχειρήσεις. Αριθμός τηλεφώνου: +850-2-18111(εσωτ. 8327). Αριθ. φαξ: +850-2-3814685
και +850-2-3813372. Διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου: pac@silibank.com και kndic@co.chesin.com. Ημερομηνία
κατονομασίας: 2.5.2012.».
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3) «46) Στρατηγική πυραυλική δύναμη του λαϊκού στρατού της Κορέας (άλλως στρατηγική πυραυλική δύναμη· Διοίκηση της
στρατηγικής πυραυλικής δύναμης του λαϊκού στρατού της Κορέας). Τοποθεσία: Pyongyang, Βόρεια Κορέα. Άλλες
πληροφορίες: Η στρατηγική πυραυλική δύναμη του λαϊκού στρατού της Κορέας είναι υπεύθυνη για όλα τα
προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και για τις εκτοξεύσεις πυραύλων SCUD και NODONG της Βόρειας Κορέας.»
αντικαθίσταται από τα εξής:
«46) Στρατηγική πυραυλική δύναμη του λαϊκού στρατού της Κορέας (άλλως στρατηγική πυραυλική δύναμη· Διοίκηση της
στρατηγικής πυραυλικής δύναμης του λαϊκού στρατού της Κορέας· Στρατηγική δύναμη· Στρατηγικές δυνάμεις).
Τοποθεσία: Pyongyang, Βόρεια Κορέα. Άλλες πληροφορίες: Η στρατηγική πυραυλική δύναμη του λαϊκού στρατού της
Κορέας είναι υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και για τις εκτοξεύσεις πυραύλων SCUD και
NODONG της Βόρειας Κορέας. Ημερομηνία κατονομασίας: 2.6.2017.».
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Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 τροποποιείται ως εξής:
1) Υπό τον τίτλο «A. Φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)» διαγράφονται οι ακόλουθες
καταχωρίσεις:
«11. PAK To-Chun»· και
«9.

PAEK Se-bong».

2) Υπό τον τίτλο «Β. Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)»
διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση:
«17. Στρατηγικές Πυραυλικές Δυνάμεις».

18.7.2017

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 185/35

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1331 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά την κινητοποίηση του περιθωρίου για
απρόβλεπτες ανάγκες
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση (1), και ιδίως το σημείο 14 δεύτερο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (2) έχει προβλεφθεί περιθώριο για
απρόβλεπτες ανάγκες ύψους έως 0,03 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή είχε υπολογίσει το απόλυτο ποσό
αυτού του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014 (3).

(3)

Με την απόφαση (ΕΕ) 2015/435 (4), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κινητοποίησαν το περιθώριο για
απρόβλεπτες ανάγκες για να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών το 2014, οι οποίες θα αντισταθμιστούν κατά τα
έτη 2018-2020.

(4)

Σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις πληρωμών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης,
αναμένονται πιέσεις στα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών κατά τα έτη 2018-2020.

(5)

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017 παρουσιάζει ένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών ύψους
9,6 δισεκατομμυρίων EUR, το οποίο επιτρέπει την αντιστάθμιση του συνολικού ποσού που κινητοποιήθηκε το 2014.

(6)

Η απόφαση (ΕΕ) 2015/435 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση (ΕΕ) 2015/435 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το
περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες προκειμένου να διατεθεί ποσό 2 818 233 715 EUR σε πιστώσεις πληρωμών πάνω από
το ανώτατο όριο πληρωμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.».
(1) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, για την τεχνική προσαρμογή του
δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ [COM(2013) 0928].
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/435 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την κινητοποίηση του
περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 4).
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2) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
Το ποσό των 2 818 233 715 EUR θα αντισταθμιστεί με το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών για το έτος
2017.».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2017.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

M. MAASIKAS
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1332 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου μη
συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όσον
αφορά την Ένωση των Κομορών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 («κανονισμός ΠΛΑ») θεσπίζεται το ενωσιακό σύστημα πρόληψης, αποτροπής
και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης («ΠΛΑ») αλιείας.

(2)

Το κεφάλαιο VI του κανονισμού ΠΛΑ προβλέπει τη διαδικασία σχετικά με τον χαρακτηρισμό των μη συνεργαζόμενων
τρίτων χωρών, τις ενέργειες που απαιτούνται σε σχέση με τις χώρες που έχουν χαρακτηριστεί μη συνεργαζόμενες τρίτες
χώρες, την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών, τη διαγραφή από τον κατάλογο των μη συνεργαζό
μενων τρίτων χωρών, τη δημοσίευση του καταλόγου αυτού και την ενδεχόμενη λήψη επειγόντων μέτρων.

(3)

Στις 24 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση 2014/170/ΕΕ (2) για την κατάρτιση
καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΛΑ.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού ΠΛΑ, με την απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2015 («απόφαση της
1ης Οκτωβρίου 2015») (3) η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση στην Ένωση των Κομορών («Κομόρες») με την οποία την
ενημέρωνε για το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί χώρα την οποία η Επιτροπή θεωρεί μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα.

(5)

Στην απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή συμπεριέλαβε τις πληροφορίες σχετικά με τα ουσιώδη πραγματικά
περιστατικά και τις εκτιμήσεις στις οποίες στηρίζεται ο εν λόγω πιθανός χαρακτηρισμός.

(6)

Η απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στις Κομόρες, μαζί με επιστολή της ίδιας ημερομηνίας που
προτείνει στις Κομόρες να εφαρμόσουν, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, σχέδιο δράσης για την επανόρθωση των
ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί.

(7)

Η Επιτροπή κάλεσε τις Κομόρες ιδίως: i) να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των δράσεων που
περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης που πρότεινε η Επιτροπή· ii) να προβούν σε αξιολόγηση της υλοποίησης των εν
λόγω δράσεων· και iii) να υποβάλλουν στην Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης της
υλοποίησης καθεμίας από τις εν λόγω δράσεις καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, την επιμέρους και/ή τη συνολική αποτελε
σματικότητά τους ως προς τη διασφάλιση της ύπαρξης συστήματος ελέγχου της αλιείας που να συμμορφώνεται πλήρως
προς τις σχετικές διατάξεις.

(1) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
(2) Εκτελεστική απόφαση 2014/170/ΕΕ του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2014, για την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων
χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ L 91 της 27.3.2014, σ. 43).
(3) Απόφαση της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2015 για την κοινοποίηση τρίτης χώρας που η Επιτροπή θεωρεί πιθανό να χαρακτηριστεί ως μη
συνεργαζόμενη τρίτη χώρα στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ C 324 της 2.10.2015, σ. 6).
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(8)

Δόθηκε στις Κομόρες η ευκαιρία να απαντήσουν, εγγράφως και προφορικώς, στην απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2015,
καθώς και σε άλλες συναφείς πληροφορίες που κοινοποίησε η Επιτροπή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν
στοιχεία με βάση τα οποία δεν αποδέχονται τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην απόφαση της
1ης Οκτωβρίου 2015 ή τα οποία συμπληρώνουν τα εν λόγω περιστατικά. Διασφαλίστηκε το δικαίωμα στις Κομόρες να
ζητήσουν ή να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες.

(9)

Με την απόφασή της 1ης Οκτωβρίου 2015 και την επιστολή της η Επιτροπή κίνησε διαδικασία διαλόγου με τις
Κομόρες και επισήμανε ότι θεωρεί καταρχήν επαρκή μια περίοδο έξι μηνών για την επίτευξη συμφωνίας.

(10)

Η Επιτροπή συνέχισε να συγκεντρώνει και να ελέγχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που έκρινε απαραίτητα.
Εξετάστηκαν και ελήφθησαν υπόψη οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι Κομόρες κατόπιν της
απόφασης της 1ης Οκτωβρίου 2015. Οι Κομόρες ενημερώθηκαν, είτε προφορικώς είτε εγγράφως, σχετικά με τις
εκτιμήσεις της Επιτροπής.

(11)

Ωστόσο η Επιτροπή έκρινε ότι οι τομείς που δημιουργούν ανησυχία και παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως περιγράφονται
στην απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2015, δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από τις Κομόρες. Επιπλέον, η Επιτροπή
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράσης δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως.
Συνεπώς, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/889 (1) για τον χαρακτηρισμό της Ένωσης των
Κομορών ως μη συνεργαζόμενης τρίτης χώρας στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας

(12)

Βάσει των διαδικασιών έρευνας και διαλόγου που διεξάγει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων της αλληλογραφίας που
ανταλλάχθηκε και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και του αιτιολογικού της απόφασης της
1ης Οκτωβρίου 2015 και της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/889, είναι σκόπιμο να τεθούν οι Κομόρες στον
κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

(13)

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΛΑ, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και βάσει σχετικής
πρότασης της Επιτροπής, διαγράφει τρίτη χώρα από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών εάν η εν λόγω
χώρα αποδείξει ότι έχει επανορθωθεί η κατάσταση που δικαιολόγησε την εγγραφή της στον κατάλογο. Η απόφαση
διαγραφής λαμβάνει επίσης υπόψη κατά πόσον η εν προκειμένω εγγεγραμμένη στον κατάλογο τρίτη χώρα έχει λάβει
συγκεκριμένα μέτρα ικανά να εξασφαλίσουν μόνιμη βελτίωση της κατάστασης.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΟΡΩΝ ΩΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(14)

Στην απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή ανέλυσε τα καθήκοντα των Κομορών και αξιολόγησε τη
συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις τους ως κράτους σημαίας, κράτους λιμένος, παράκτιου κράτους ή κράτους
αγοράς. Για τους σκοπούς της επισκόπησης αυτής, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παραμέτρους που παρατίθενται στο
άρθρο 31 παράγραφοι 4 έως 7 του κανονισμού ΠΛΑ.

(15)

Η Επιτροπή επανεξέτασε τη συμμόρφωση των Κομορών σύμφωνα με τα πορίσματα της απόφασης της 1ης Οκτωβρίου
2015 και λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς πληροφορίες που παρείχαν οι Κομόρες, το προτεινόμενο σχέδιο δράσης
καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την επανόρθωση της κατάστασης.

(16)

Οι κύριες ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης αφορούσαν διάφορες παραλείψεις σε ό,τι
αφορά την τήρηση υποχρεώσεων του διεθνούς δικαίου, οι οποίες συνδέονται ειδικότερα με την αδυναμία θέσπισης
κατάλληλου νομικού πλαισίου και διαδικασιών καταγραφής και έκδοσης αδειών, την έλλειψη συνεργασίας και
ανταλλαγής πληροφοριών με τη δημόσια διοίκηση των Κομορών και με τις τρίτες χώρες όπου αλιεύουν σκάφη των
Κομορών, την έλλειψη επαρκούς και αποτελεσματικής παρακολούθησης, την έλλειψη συστήματος ελέγχου και εποπτείας
καθώς και την έλλειψη αποτρεπτικού συστήματος κυρώσεων. Άλλες διαπιστωθείσες ανεπάρκειες αφορούν γενικότερα τη
συμμόρφωση προς διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και των ψηφισμάτων των περιφερειακών
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας. Έχει επίσης διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις συστάσεις και τα ψηφίσματα των
σχετικών φορέων, όπως το διεθνές σχέδιο δράσης κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και οι
προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών σημαίας του Οργανισμού
Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο η έλλειψη συμμόρφωσης με τις μη δεσμευτικές συστάσεις και
τα ψηφίσματα έχει εξεταστεί μόνο ως αποδεικτικό στοιχείο και όχι ως βάση για τον χαρακτηρισμό.

(1) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/889 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2017, για τον χαρακτηρισμό της Ένωσης των Κομορών ως μη συνεργα
ζόμενης τρίτης χώρας στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ L 135 της 24.5.2017, σ. 35).
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(17)

Στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/889 η Επιτροπή χαρακτήρισε τις Κομόρες μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα
σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΛΑ.

(18)

Όσον αφορά τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Κομόρες, καθώς πρόκειται για αναπτυσσόμενη χώρα,
σημειώνεται ότι η φάση της ανάπτυξης και η συνολική επίδοση των Κομορών όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας
μπορεί να βραδυπορούν λόγω του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των
ανεπαρκειών που διαπιστώθηκαν στις Κομόρες, το αναπτυξιακό επίπεδο των Κομορών δεν μπορεί να δικαιολογεί
απολύτως ή έστω να αιτιολογεί μερικώς τη συνολική τους επίδοση ως κράτους σημαίας, κράτους λιμένος, παράκτιου
κράτους ή κράτους αγοράς όσον αφορά την αλιεία, καθώς και την ανεπαρκή λήψη μέτρων για την πρόληψη, την
αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

(19)

Έχοντας υπόψη την απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2015 και την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/889, καθώς και τη
διαδικασία διαλόγου που διεξήγαγε η Επιτροπή με τις Κομόρες και την έκβασή της εν λόγω διαδικασίας, μπορεί να
συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από τις Κομόρες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ως
κράτους σημαίας δεν επαρκούν για τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 63, 64, 91, 94, 117 και 118 της σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.

(20)

Συνεπώς, οι Κομόρες δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως κράτος σημαίας
για την ανάληψη δράσης, την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(21)

Με βάση τα συμπεράσματα που συνάγονται σε σχέση με τις Κομόρες, η χώρα θα πρέπει να προστεθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 33 του κανονισμού ΠΛΑ, στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών που καταρτίστηκε με την
εκτελεστική απόφαση 2014/170/ΕΕ. Συνεπώς, η εν λόγω απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(22)

Η συμπερίληψη των Κομορών στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ
αλιείας επιφέρει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 38 του κανονισμού ΠΛΑ. Το άρθρο 38
παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΛΑ προβλέπει την απαγόρευση της εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων που έχουν
αλιευθεί από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών. Στην περίπτωση των Κομορών η
εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα αποθέματα και είδη, κυρίως όλα τα αλιευτικά προϊόντα όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού ΠΛΑ, δεδομένου ότι η μη θέσπιση κατάλληλων μέτρων σχετικά με την
άσκηση ΠΛΑ αλιείας που οδηγεί στον προσδιορισμό των Κομορών ως μη συνεργαζόμενης τρίτης χώρας δεν περιορίζεται
σε δεδομένο απόθεμα ή είδος.

(23)

Σημειώνεται ότι η ΠΛΑ αλιεία, μεταξύ άλλων, εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα, καταστρέφει τα θαλάσσια ενδιαιτήματα,
υπονομεύει τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων, νοθεύει τον ανταγωνισμό, θέτει σε κίνδυνο την
επισιτιστική ασφάλεια, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των τίμιων αλιέων και αποδυναμώνει τις
παράκτιες κοινότητες. Δεδομένου του μεγέθους των προβλημάτων που σχετίζονται με την ΠΛΑ αλιεία, θεωρείται
απαραίτητη η ταχεία εφαρμογή από την Ένωση των μέτρων που αφορούν τις Κομόρες ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα.
Συνεπώς, η παρούσα απόφαση πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(24)

Εάν οι Κομόρες αποδείξουν ότι έχει επανορθωθεί η κατάσταση που δικαιολόγησε την εγγραφή τους στον κατάλογο, το
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, θα διαγράψει τις Κομόρες από τον
κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΛΑ. Στην
όποια τέτοια απόφαση διαγραφής θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη κατά πόσον οι Κομόρες έχουν λάβει συγκεκριμένα
μέτρα ικανά να εξασφαλίσουν μόνιμη βελτίωση της κατάστασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η «Ένωση των Κομορών» προστίθεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. TÕNISTE
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1333 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου μη
συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όσον
αφορά τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 («κανονισμός ΠΛΑ») θεσπίζεται το ενωσιακό σύστημα πρόληψης, αποτροπής
και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης («ΠΛΑ») αλιείας.

(2)

Το κεφάλαιο VI του κανονισμού ΠΛΑ προβλέπει τη διαδικασία σχετικά με τον χαρακτηρισμό των μη συνεργαζόμενων
τρίτων χωρών, τις ενέργειες που απαιτούνται σε σχέση με τις χώρες που έχουν χαρακτηριστεί μη συνεργαζόμενες τρίτες
χώρες, την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών, τη διαγραφή από τον κατάλογο των μη συνεργαζό
μενων τρίτων χωρών, τη δημοσίευση του καταλόγου αυτού και την ενδεχόμενη λήψη επειγόντων μέτρων.

(3)

Στις 24 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση 2014/170/ΕΕ (2) για την κατάρτιση
καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΛΑ.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού ΠΛΑ, με την απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2014 («απόφαση της
12ης Δεκεμβρίου 2014») (3) η Επιτροπή γνωστοποίησε στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να
χαρακτηριστεί χώρα την οποία η Επιτροπή θεωρεί μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα.

(5)

Στην απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή συμπεριέλαβε τις πληροφορίες σχετικά με τα ουσιώδη
πραγματικά περιστατικά και τις εκτιμήσεις στις οποίες στηρίζεται ο εν λόγω πιθανός χαρακτηρισμός.

(6)

Η απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2014 κοινοποιήθηκε στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, μαζί με επιστολή της ίδιας
ημερομηνίας που προτείνει στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες να εφαρμόσει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή,
σχέδιο δράσης για την επανόρθωση των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί.

(7)

Η Επιτροπή κάλεσε συγκεκριμένα τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες: i) να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης που πρότεινε η Επιτροπή· ii) να προβεί σε αξιολόγηση
της υλοποίησης των εν λόγω δράσεων· και iii) να υποβάλλει στην Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση αναλυτικές εκθέσεις
αξιολόγησης της υλοποίησης των εν λόγω δράσεων καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, την επιμέρους και/ή τη συνολική
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη διασφάλιση της ύπαρξης συστήματος ελέγχου της αλιείας που να συμμορφώνεται
πλήρως προς τις σχετικές διατάξεις.

(1) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
(2) Εκτελεστική απόφαση 2014/170/ΕΕ του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2014, για την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων
χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ L 91 της 27.3.2014, σ. 43).
3
( ) Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2014 για την κοινοποίηση των τρίτων χωρών που η Επιτροπή θεωρεί πιθανό να χαρακτηριστούν
ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ C 453 της 17.12.2014, σ. 5).
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(8)

Δόθηκε στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες η ευκαιρία να απαντήσει εγγράφως και προφορικώς στην απόφαση της
12ης Δεκεμβρίου 2014, καθώς και σε άλλες συναφείς πληροφορίες που κοινοποίησε η Επιτροπή, ώστε να έχει τη
δυνατότητα να υποβάλει στοιχεία με βάση τα οποία δεν αποδέχεται τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην
απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2014 ή τα οποία συμπληρώνουν τα εν λόγω περιστατικά. Οι αρχές του Αγίου Βικέντιου
και Γρεναδίνων διαβεβαιώθηκαν ως προς το δικαίωμά τους να ζητήσουν ή να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες.

(9)

Με την απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2014 και την επιστολή της η Επιτροπή κίνησε διαδικασία διαλόγου με τον Άγιο
Βικέντιο και Γρεναδίνες και επισήμανε ότι θεωρεί καταρχήν επαρκή μια περίοδο έξι μηνών για την επίτευξη συμφωνίας.

(10)

Η Επιτροπή συνέχισε να συγκεντρώνει και να ελέγχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που έκρινε απαραίτητα.
Εξετάστηκαν και ελήφθησαν υπόψη οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλε ο Άγιος Βικέντιος και
Γρεναδίνες κατόπιν της απόφασης της 12ης Δεκεμβρίου 2014. Ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες ενημερώθηκε, είτε
προφορικώς είτε εγγράφως, σχετικά με τις συζητήσεις της Επιτροπής.

(11)

Ωστόσο η Επιτροπή έκρινε ότι οι τομείς που προκαλούν ανησυχία και παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως περιγράφονται
στην απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2014, δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες.
Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως τα μέτρα του προγράμματος
δράσης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (EE) 2017/918 (1), με την οποία ο Άγιος
Βικέντιος και Γρεναδίνες χαρακτηρίζεται μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

(12)

Βάσει των διαδικασιών έρευνας και διαλόγου που διεξάγει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων της αλληλογραφίας που
ανταλλάχθηκε και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και του αιτιολογικού της απόφασης της
12ης Δεκεμβρίου 2014 και της εκτελεστικής απόφασης (EE) 2017/918, είναι σκόπιμο να τεθεί ο Άγιος Βικέντιος και
Γρεναδίνες στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

(13)

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΛΑ, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και βάσει σχετικής
πρότασης της Επιτροπής, διαγράφει τρίτη χώρα από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών εάν η εν λόγω
χώρα αποδείξει ότι έχει επανορθωθεί η κατάσταση που δικαιολόγησε την εγγραφή της στον κατάλογο. Η απόφαση
διαγραφής λαμβάνει επίσης υπόψη κατά πόσον η εν προκειμένω εγγεγραμμένη στον κατάλογο τρίτη χώρα έχει λάβει
συγκεκριμένα μέτρα ικανά να εξασφαλίσουν μόνιμη βελτίωση της κατάστασης.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΩΝ ΩΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

(14)

Στην απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ανέλυσε τα καθήκοντα του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων και
αξιολόγησε τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις του ως κράτους σημαίας, κράτους λιμένος, παράκτιου
κράτους ή κράτους αγοράς. Για τους σκοπούς της επισκόπησης αυτής, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παραμέτρους που
παρατίθενται στο άρθρο 31 παράγραφοι 4 έως 7 του κανονισμού ΠΛΑ.

(15)

Η Επιτροπή επανεξέτασε τη συμμόρφωση του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων σύμφωνα με τα πορίσματα της απόφασης
της 12ης Δεκεμβρίου 2014 και λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς πληροφορίες που παρείχε ο Άγιος Βικέντιος και
Γρεναδίνες, το προτεινόμενο σχέδιο δράσης καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την επανόρθωση της κατάστασης.

(16)

Οι κύριες ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης αφορούσαν διάφορες παραλείψεις σε ό,τι
αφορά τις υποχρεώσεις εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, που συνδέονται κυρίως με την αδυναμία θέσπισης κατάλληλου
νομικού πλαισίου, την έλλειψη κατάλληλου και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας,
την έλλειψη καθεστώτος παρατηρητή και την έλλειψη αποτρεπτικού καθεστώτος κυρώσεων. Άλλες διαπιστωθείσες
ελλείψεις αφορούν γενικότερα τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων
και των ψηφισμάτων των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας και των προϋποθέσεων νηολόγησης των
σκαφών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Έχει επίσης διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις συστάσεις και τα ψηφίσματα των
σχετικών φορέων, όπως το διεθνές σχέδιο δράσης κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και οι εθελοντικές
κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών σημαίας του Οργανισμού Επισιτισμού και
Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο η έλλειψη συμμόρφωσης με τις μη δεσμευτικές συστάσεις και τα ψηφίσματα
έχει εξεταστεί μόνο ως αποδεικτικό στοιχείο και όχι ως βάση για τον χαρακτηρισμό.

(1) Εκτελεστική απόφαση (EE) 2017/918 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2017, για τον χαρακτηρισμό του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων ως μη
συνεργαζόμενης τρίτης χώρας στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ L 139 της 30.5.2017, σ. 70).
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(17)

Στην εκτελεστική απόφαση (EE) 2017/918 η Επιτροπή χαρακτήρισε τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες μη συνεργαζόμενη
τρίτη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΛΑ.

(18)

Όσον αφορά τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, καθώς πρόκειται για αναπτυσ
σόμενη χώρα, σημειώνεται ότι το γενικό επίπεδο ανάπτυξης της χώρας δεν προκαλεί βραδυπορία στη φάση της
ανάπτυξης και στη συνολική επίδοση του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας.

(19)

Έχοντας υπόψη την απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2014 και την εκτελεστική απόφαση (EE) 2017/918, καθώς και τη
διαδικασία διαλόγου με τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες που πραγματοποιήθηκε με την Επιτροπή και την έκβαση της εν
λόγω διαδικασίας, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από τον Άγιο Βικέντιο και
Γρεναδίνες στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως κράτους σημαίας δεν επαρκούν για τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 63,
64, 91, 94 και 117 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, τα άρθρα 7, 18, 19, 20 και 23
της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο
της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων και των
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, καθώς και το άρθρο III παράγραφος 8 της συμφωνίας για την προώθηση
της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην ανοικτή θάλασσα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

(20)

Συνεπώς, ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως
κράτος σημαίας για την ανάληψη δράσης, την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(21)

Με βάση τα συμπεράσματα που συνάγονται σε σχέση με τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, η χώρα θα πρέπει να
προστεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού ΠΛΑ, στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών που
καταρτίστηκε με την εκτελεστική απόφαση 2014/170/ΕΕ. Συνεπώς, η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(22)

Η συμπερίληψη του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας επιφέρει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 38 του κανονισμού
ΠΛΑ. Το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΛΑ προβλέπει την απαγόρευση της εισαγωγής αλιευτικών
προϊόντων που έχουν αλιευθεί από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών. Στην
περίπτωση του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων η εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα αποθέματα και
είδη, δηλαδή όλα τα αλιευτικά πρϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού ΠΛΑ, δεδομένου ότι η
μη θέσπιση κατάλληλων μέτρων σχετικά με την άσκηση ΠΛΑ αλιείας που οδηγεί στον προσδιορισμό του Αγίου
Βικεντίου και Γρεναδίνων ως μη συνεργαζόμενης τρίτης χώρας δεν περιορίζεται σε δεδομένο απόθεμα ή είδος.

(23)

Σημειώνεται ότι η ΠΛΑ αλιεία, μεταξύ άλλων, εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα, καταστρέφει τα θαλάσσια ενδιαιτήματα,
υπονομεύει τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων, νοθεύει τον ανταγωνισμό, θέτει σε κίνδυνο την
επισιτιστική ασφάλεια, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των τίμιων αλιέων και αποδυναμώνει τις
παράκτιες κοινότητες. Δεδομένου του μεγέθους των προβλημάτων που σχετίζονται με την ΠΛΑ αλιεία, θεωρείται
απαραίτητη η ταχεία εφαρμογή από την Ένωση των μέτρων που αφορούν τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες ως μη
συνεργαζόμενη τρίτη χώρα. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(24)

Εάν ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες αποδείξει ότι έχει επανορθωθεί η κατάσταση που δικαιολόγησε την εγγραφή του
στον κατάλογο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, θα διαγράψει τον
Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 34
παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΛΑ. Στην όποια τέτοια απόφαση διαγραφής θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη κατά
πόσον ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα ικανά να εξασφαλίσουν μόνιμη βελτίωση της
κατάστασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η εγγραφή «Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες» προστίθεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. TÕNISTE
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1334 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουλίου 2017
για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ιταλικής Δημοκρατίας, στην Επιτροπή
των Περιφερειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις
(ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020.
Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας του κ. Augusto
ROLLANDIN,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορίζεται τακτικό μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της τρέχουσας θητείας, δηλαδή έως τις
25 Ιανουαρίου 2020:
— ο κ. Pierluigi MARQUIS, Consigliere e Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. TÕNISTE

(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών
για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1335 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουλίου 2017
για τον διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών,
στην Επιτροπή των Περιφερειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις
(ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020.

(2)

Μία θέση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας της κ.
Ingrid VAN ENGELSHOVEN,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορίζεται αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της τρέχουσας θητείας, δηλαδή
έως τις 25 Ιανουαρίου 2020:
— η κ. S. (Saskia) BRUINES, wethouder van de gemeente ‘s-Gravenhage.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. TÕNISTE

(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για το διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για το διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για το διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών για
την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1336 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουλίου 2017
για τον διορισμό δύο τακτικών και ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις
(ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020.

(2)

Δύο θέσεις τακτικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών έμειναν κενές λόγω της λήξης της θητείας της κ. Uta-Maria
KUDER και του κ. Detlef MÜLLER.

(3)

Μία θέση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας του κ.
Andreas TEXTER,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2020:
α) ως τακτικά μέλη:
— η κ. Katy HOFFMEISTER, Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
— ο κ. Tilo GUNDLACK, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern·
και
β) ως αναπληρωματικό μέλος:
— ο κ. Jochen SCHULTE, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. TÕNISTE

(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20, της 27.1.2015, σ. 42).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31, της 7.2.2015, σ. 25).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών
για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159, της 25.6.2015, σ. 70).
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1337 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουλίου 2017
για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Μάλτας,
στην Επιτροπή των Περιφερειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της κυβέρνησης της Μάλτας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις
(ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020.

(2)

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας του κ. Marc SANT.

(3)

Μία θέση αναπληρωματικού μέλους έμεινε κενή μετά τον διορισμό του κ. Mario FAVA ως τακτικού μέλους της
Επιτροπής των Περιφερειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2020:
α) ως τακτικό μέλος:
— ο κ. Mario FAVA, Councillor, Swieqi, Local Council·
και
β) ως αναπληρωματικό μέλος:
— η κ. Sarah AGIUS, Mayor, Ħaż-Żebbuġ, Città Rohan, Local Council, Malta.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. TÕNISTE

(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20, της 27.1.2015, σ. 42).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31, της 7.2.2015, σ. 25).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών
για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159, της 25.6.2015, σ. 70).
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/1338 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της
κατάστασης στη Λιβύη
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 31 Ιουλίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 (1).

(2)

Το Συμβούλιο έχει ήδη επισημάνει τη σημασία της σταθερότητας στη Λιβύη και έχει προσφερθεί να παράσχει στήριξη
στις λιβυκές αρχές, όπως αναγνωρίζονται βάσει της λυβικής πολιτικής συμφωνίας, για την καταπολέμηση της λαθραίας
διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων.

(3)

Η λαθραία διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση της πολιτικής
κατάστασης και της κατάστασης της ασφάλειας στη Λιβύη.

(4)

Πρέπει να εφαρμόζονται περιορισμοί στις εξαγωγές προς τη Λιβύη ορισμένων προϊόντων που μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν για να διευκολύνουν τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων.

(5)

Συνεπώς, η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 10 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους υπηκόους τους, τα πρόσωπα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους και τις
εταιρείες που έχουν συσταθεί στο έδαφός τους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους να επαγρυπνούν όταν συναλλάσσονται
με οντότητες που έχουν συσταθεί στη Λιβύη ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Λιβύης και οποιαδήποτε πρόσωπα και
οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος ή κατ' εντολή τους καθώς και οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά, για να
αποφευχθούν συναλλαγές δυνάμενες να συντελέσουν στη βία και τη χρήση καταναγκασμού κατά άμαχου πληθυσμού.
2. Η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή στη Λιβύη ορισμένων σκαφών και κινητήρων που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, από υπηκόους κρατών μελών ή μέσω
του εδάφους κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη σημαίας κρατών μελών, υπόκεινται στη χορήγηση άδειας από την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους είτε προέρχονται από την επικράτειά του είτε όχι.
3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν χορηγούν καμία άδεια για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή
των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι το εν λόγω είδος θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων.
4. Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των εν λόγω ειδών από τις αρχές των
κρατών μελών στην κυβέρνηση της Λιβύης.
Η Ένωση λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να καθορίσει τα σχετικά είδη που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.».
(1) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και
την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 206, 1.8.2015, σ. 34).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/1339 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της
Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29,
Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την επιβολή περιοριστικών
μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ (1) και ιδίως
το άρθρο 33,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 27 Μαΐου 2016 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849, το Συμβούλιο τροποποιεί το παράρτημα I
αυτής βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΣΑΗΕ») ή της επιτροπής κυρώσεων.

(3)

Στις 5 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή του ΣΑΗΕ η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 1718 (2006) του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τροποποίησε τις καταχωρίσεις για δύο οντότητες που υπόκεινται σε
περιοριστικά μέτρα.

(4)

Στις 2 Ιουνίου 2017 το ΣΑΗΕ προσέθεσε 14 πρόσωπα και τέσσερις οντότητες στον κατάλογο των προσώπων και
οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω πρόσωπα και οι οντότητες προστέθηκαν στο
παράρτημα I της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 με την εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/975 του Συμβουλίου (2).
Ορισμένα από τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες θα πρέπει, επομένως, να διαγραφούν από το παράρτημα II της
απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849, δεδομένου ότι έχουν καταχωριστεί πλέον στο παράρτημα I.

(5)

Τα παραρτήματα I και ΙΙ της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Το παράρτημα II της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

(1) ΕΕ L 141 της 28.5.2016, σ. 79.
(2) Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/975 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2017, για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 για
την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (ΕΕ L 146 της 9.6.2017, σ. 145).

L 185/52

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

18.7.2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα I της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 οι καταχωρίσεις για τα πρόσωπα και τις οντότητες που αναφέρονται
κατωτέρω αντικαθίστανται ως εξής:
Α. Πρόσωπα

Όνομα

«2.

Ri Je-Son

Άλλως

στα κορεατικά:

Ημερομηνία
γέννησης

1938

Ημερομηνία
καταχώρισης του
ΟΗΕ

16.7.2009

;
στα κινεζικά:

άλλως Ri Che
Son

Αιτιολογία

Υπουργός Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας από
τον Απρίλιο του 2014. Πρώην Διευθυντής του
General Bureau of Atomic Energy (GBAE), δη
λαδή του κυριότερου φορέα που διευθύνει το
πυρηνικό πρόγραμμα της ΛΔΚ· διευκόλυνε σειρά
πυρηνικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διαχεί
ριση, από μέρους του GBAE, του Κέντρου Πυ
ρηνικών Ερευνών της Yongbyon και της Namc
hongang Trading Corporation.»

Β. Οντότητες

Ονομασία

«4.

Άλλως

Namchongang α) NCG, β)
Trading
NAMCHONGANG
Corporation
TRADING, γ) NAM
CHON GANG
CORPORATION, δ)
NOMCHONGANG
TRADING CO., ε)
NAM CHONG GAN
TRADING
CORPORATION, στ)
Namhung Trading
Corporation, ζ)
Korea Daeryonggang
Trading Corporation,
η) Korea
Tearyonggang
Trading Corporation

τόπος

α) Pyongyang,
Λαοκρατική Δημοκρατία
της Κορέας, β)
Sengujadong 11-2/(ή
Kwangbok-dong),
Mangyongdae District,
Pyongyang, Λαοκρατική
Δημοκρατία της Κορέας

Ημερομηνία
καταχώρισης του
ΟΗΕ

16.7.2009

Λοιπές πληροφορίες

Η Namchongang είναι μια
εμπορική εταιρεία της ΛΔΚ
υπαγόμενη στον Γενικό Οργα
νισμό Ατομικής Ενέργειας
(GBAE). Η Namchongang
ενέχεται στην προμήθεια αν
τλιών κενού ιαπωνικής κατα
γωγής που εντοπίστηκαν σε
μια πυρηνική εγκατάσταση της
ΛΔΚ, καθώς και στην προμή
θεια πυρηνικών υλικών συν
δεόμενων με Γερμανό πολίτη.
Επιπλέον, από τα τέλη της δε
καετίας του '90, ενέχεται στην
αγορά σωλήνων αλουμινίου
και άλλου εξοπλισμού κατάλ
ληλου για πρόγραμμα εμπλου
τισμού ουρανίου. Ο αντιπρό
σωπός της είναι πρώην
διπλωμάτης που εκπροσώπησε
τη ΛΔΚ κατά την επιθεώρηση
της πυρηνικής εγκατάστασης
της Yongbyon που διεξήγαγε
το 2007 ο Διεθνής Οργανι
σμός Ατομικής Ενέργειας
(ΔΟΑΕ). Οι δραστηριότητες
διάδοσης της Namchongang
εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία
λόγω των παλαιότερων δρα
στηριοτήτων διάδοσης της
ΛΔΚ. Αριθ. τηλεφώνου: +8502-18111, 18222 (ext. 8573).
Αριθμός φαξ +850-2-3814687.
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Ονομασία

Άλλως

τόπος

Ημερομηνία
καταχώρισης του
ΟΗΕ
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Λοιπές πληροφορίες

15

Green Pine
Associated
Corporation

α) Cho'ngsong
United Trading
Company, β)
Chongsong Yonhap,
γ) Ch'o'ngsong
Yo'nhap, δ) Chosun
Chawo'n Kaebal
T'uja Hoesa, ε)
Jindallae, στ) Ku'mhaeryong Company
LTD, ζ) Natural
Resources
Development and
Investment
Corporation, η)
Saeingp'il Company,
θ) Natural Resources
Development and
Investment
Corporation, ι)
Saeng Pil Trading
Corporation

α) c/o Reconnaissance
General Bureau
Headquarters,
Hyongjesan-Guyok,
Pyongyang, Λαϊκή
Δημοκρατία της Κορέας,
β) Nungrado,
Pyongyang, Λαϊκή
Δημοκρατία της Κορέας,
γ) Rakrang No. 1
Rakrang District
Pyongyang Korea,
Chilgol-1 dong,
Mangyongdae District,
Pyongyang, Λαϊκή
Δημοκρατία της Κορέας

2.5.2012

Η Green Pine Associated
Corporation (“Green Pine”)
έχει αναλάβει πολλές από τις
δραστηριότητες της Korea Mi
ning Development Trading
Corporation (KOMID). Η
KOMID κατονομάστηκε από
την επιτροπή κυρώσεων τον
Απρίλιο του 2009 και αποτε
λεί την κυριότερη οντότητα
της ΛΔΚ που δραστηριοποιεί
ται πρωτίστως στο εμπόριο
όπλων και την εξαγωγή αγα
θών και εξοπλισμού που σχετί
ζονται με βαλλιστικούς πυραύ
λους και συμβατικά όπλα. Η
Green Pine είναι επίσης υπεύ
θυνη για τις μισές περίπου
εξαγωγές όπλων και συναφούς
άψυχου υλικού από τη ΛΔΚ.
Η Green Pine πρόκειται να
υποστεί κυρώσεις για εξαγωγές
όπλων ή σχετικού υλικού από
την ΛΔΚ. Η Green Pine ειδι
κεύεται στην παραγωγή στρα
τιωτικών θαλάσσιων σκαφών
και εξοπλισμών, όπως υποβρύ
χια, πολεμικά σκάφη και πυ
ραυλικά συστήματα, και έχει
εξαγάγει τορπίλες και παρά
σχει τεχνική βοήθεια σε ιρανι
κές εταιρείες του αμυντικού
τομέα. Αριθ. τηλεφώνου:
+850-2-18111(ext. 8327).
Αριθμός
φαξ
+850-23814685
και
+850-23813372.
Διευθύνσεις
ηλεκτρ. ταχυδρομείου: pac@
silibank.com και kndic@co.
chesin.com.

46

Strategic
Rocket Force
of the Korean
People's Army
(Στρατηγική
πυραυλική
δύναμη των
ενόπλων
δυνάμεων της
ΛΔΚ)

Στρατηγική
πυραυλική δύναμη,
Διοίκηση της
Στρατηγικής
πυραυλικής δύναμης
των ενόπλων
δυνάμεων της ΛΔΚ,
Στρατηγική δύναμη,
Στρατηγικές δυνάμεις

Pyongyang, ΛΔΚ

2.6.2017

Η Strategic Rocket Force of
the Korean People's Army εί
ναι υπεύθυνη για όλα τα προ
γράμματα βαλλιστικών πυραύ
λων των ενόπλων δυνάμεων
της ΛΔΚ και για τις εκτοξεύ
σεις πυραύλων SCUD και NO
DONG.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα II της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 οι καταχωρίσεις για τα πρόσωπα και οντότητες που παρατίθενται
κατωτέρω διαγράφονται:
Ι. Πρόσωπα και οντότητες τα οποία είναι υπεύθυνα για τα πυρηνικά προγράμματα, τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή
τα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ ή πρόσωπα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή
υπό την καθοδήγησή τους ή οντότητες υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους.
Α. Πρόσωπα
«6. PAEK Se-bong
12. PAK To-Chun»
Β.

Οντότητες
«7. Στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις»

18.7.2017
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/1340 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση της απόφασης 2010/788/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της
Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, για την επιβολή περιοριστικών
μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2008/369/ΚΕΠΠΑ (1),
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 21 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 2360 (2017), με την
οποία τροποποιούνται τα κριτήρια καταχώρισης που διέπουν τα περιοριστικά μέτρα των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

Απαιτείται περαιτέρω ενωσιακή δράση προκειμένου να εφαρμοστούν ορισμένα μέτρα.

(4)

Η απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 2010/788/ΚΕΠΠΑ, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«θ) ο σχεδιασμός, η διεύθυνση, η χρηματοδότηση ή η συμμετοχή σε επιθέσεις κατά των κυανόκρανων της MONUSCO ή
προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων·».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

(1) ΕΕ L 336 της 21.12.2010, σ. 30.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/1341 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την εφαρμογή της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά
της Συρίας (1) και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 31 Μαΐου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη Συρία, ιδίως λόγω της χρήσης χημικών όπλων από το συριακό καθεστώς
και του ρόλου του στη διάδοση χημικών όπλων, θα πρέπει να προστεθούν 16 πρόσωπα στον κατάλογο φυσικών και
νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα Ι
της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Η απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα Ι της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

(1) ΕΕ L 147 της 1.6.2013, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα Ι τμήμα Α (Πρόσωπα) της απόφασης
2013/255/ΚΕΠΠΑ:

Όνομα

«242.

Samir Dabul
(άλλως Samir Daaboul)

243.

Ali Wanus
(άλλως Ali Wannous)
(

)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία γέννησης:
4 Σεπτεμβρίου 1965

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου, τοποθετημένος μετά τον
Μάιο του 2011.

Βαθμός: Ταξίαρχος

Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι υπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού και εμπλέκεται
στην αποθήκευση και χρήση χημικών όπλων. Συνδέεται εξάλ
λου με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευ
νών (Syrian Scientific Studies and Research Centre), οντό
τητα που είναι ήδη καταχωρισμένη..

Ημερομηνία γέννησης:
5 Φεβρουαρίου 1964

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου, τοποθετημένος μετά τον
Μάιο του 2011.

Βαθμός: Ταξίαρχος

Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι υπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού και εμπλέκεται
στην αποθήκευση και χρήση χημικών όπλων.

Ημερομηνία
καταχώρισης

18.7.2017

18.7.2017

Συνδέεται εξάλλου με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Με
λετών και Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
244.

Yasin Ahmad Dahi
(άλλως: Yasin Dahi·
Yasin Dhahi)
(

245.

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου στις συριακές ένοπλες δυνά
μεις, τοποθετημένος μετά τον Μάιο του 2011. Ανώτατος
αξιωματικός της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών
Ασφαλείας των συριακών ενόπλων δυνάμεων. Πρώην επικεφα
λής του Κλάδου 235 της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφο
ριών στη Δαμασκό και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφο
ριών στη Χομς. Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι
υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυ
σμού.

18.7.2017

Βαθμός: Ταξίαρχος

Ο ταξίαρχος Muhammad Hasouri είναι ανώτατος αξιωματι
κός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας, τοποθετημένος
μετά τον Μάιο του 2011. Κατέχει τη θέση του αρχηγού του
επιτελείου της 50ης Ταξιαρχίας της Πολεμικής Αεροπορίας
και του υποδιοικητή της αεροπορικής βάσης Shayrat. Ο τα
ξίαρχος Muhammad Hasouri δραστηριοποιείται στον τομέα
της διάδοσης χημικών όπλων. Ως ανώτατος αξιωματικός του
στρατού είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του
άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

18.7.2017

Βαθμός:
Υποπτέραρχος

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό υποπτέραρχου, και διοικητής
της 22ης Μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας,
τοποθετημένος μετά τον Μάιο του 2011.

18.7.2017

Ημερομηνία γέννησης:
1960
Βαθμός: Ταξίαρχος

)

Muhammad Yousef
Hasouri
(άλλως: Mohammad
Yousef Hasouri·
Mohammed Yousef
Hasouri)
(

246.

)

Malik Hasan
(άλλως: Malek Hassan)
(

)

Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συ
ρίας και στην κλίμακα διοικήσεως της 22ης Μονάδας είναι
υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυ
σμού στη Συρία, περιλαμβανομένης της χρήσης χημικών
όπλων από αεροσκάφη που επιχειρούσαν από αεροπορικές βά
σεις υπό τον έλεγχο της 22ης Μονάδας, όπως η επίθεση στο
χωριό Talmenas η οποία, σύμφωνα με τον Κοινό Μηχανισμό
Έρευνας που συστάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, πραγματο
ποιήθηκε από ελικόπτερα του καθεστώτος που είχαν ως βάση
το αεροδρόμιο της Χάμα.
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Όνομα

247.

Αναγνωριστικά στοιχεία

Jayyiz Rayyan Al-Musa
(άλλως: Jaez Sawada alHammoud al-Mousa·
Jayez al-Hammoud alMoussa)
(

248.

Mayzar 'Abdu Sawan
(

Βαθμός: Ταξίαρχος

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό υποπτέραρχου, και διοικητής
της 20ης Μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας,
τοποθετημένος μετά τον Μάιο του 2011.

18.7.2017

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου, ανώτατος αξιωματικός στη
Δημοκρατική Φρουρά, τοποθετημένος μετά τον Μάιο του
2011. Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι υπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού, μεταξύ
άλλων και κατά την πολιορκία της συνοικίας Baba Amr τον
Φεβρουάριο του 2012.

18.7.2017

Ο Mohammad Safwan Katan είναι μηχανικός του Συριακού
Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre), οντότητα που είναι ήδη κα
ταχωρισμένη. Εμπλέκεται στη διάδοση χημικών όπλων συμπε
ριλαμβανομένων των φορέων τους. Ο Mohammad Safwan
Katan συμμετείχε στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού”
που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη
Συρία.

18.7.2017

)

Mohammad Safwan
Katan
(άλλως: Mohammad
Safwan Qattan)
(

Βαθμός:
Υποπτέραρχος

Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συ
ρίας είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου
πληθυσμού, περιλαμβανομένων επιθέσεων κατά κατοικημένων
περιοχών από αεροσκάφη που επιχειρούσαν από αεροπορικές
βάσεις υπό τον έλεγχο της 20ης Μονάδας.

(άλλως: Isam Zuhair alDin· Isam Zohruddin·
Issam Zahruddin· Issam
Zahreddine· Essam
Zahruddin)

250.

18.7.2017

Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συ
ρίας, είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του άμα
χου πληθυσμού στη Συρία, περιλαμβανομένης της χρήσης επι
θέσεων με χημικά όπλα από το συριακό καθεστώς κατά τη
διάρκεια της θητείας του ως αρχηγού του επιτελείου της Πο
λεμικής Αεροπορίας της Συρίας, όπως επισημαίνεται στην έκ
θεση του Κοινού Μηχανισμού Έρευνας που συστάθηκε από τα
Ηνωμένα Έθνη.

)

Isam Zahr Al-Din

(

Κυβερνήτης της επαρχίας Hasaka, διορισμένος από τον Bas
har al-Assad· συνδέεται με τον Bashar Al-Assad.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Κατέχει τον βαθμό του υποπτέραρχου, ανώτατος αξιωματικός
και πρώην αρχηγός του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας
της Συρίας.

)

(άλλως: Meezar Sawan)

249.

Βαθμός:
Υποπτέραρχος

Λόγοι

18.7.2017

)

Συνδέεται με την ήδη καταχωρισμένη οντότητα SSRC.

251.

Mohammad Ziad
Ghritawi
(άλλως: Mohammad
Ziad Ghraywati)
(

)

Ο Mohammad Ziad Ghritawi είναι μηχανικός του Συριακού
Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre). Εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Ο
Mohammad Ziad Ghritawi συμμετείχε στην κατασκευή βομ
βών τύπου “βαρελιού” που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του
άμαχου πληθυσμού στη Συρία.
Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.

18.7.2017

18.7.2017
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Αναγνωριστικά στοιχεία

Mohammad Darar
Khaludi

Ο Mohammad Darar Khaludi είναι μηχανικός του Συριακού
Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre). Εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Ο
Mohammad Darar Khaludi είναι επίσης γνωστό ότι συμμε
τείχε στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού” που έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

(άλλως: Mohammad
Darar Khloudi)
(

Λόγοι

)
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Συνδέεται εξάλλου με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Με
λετών και Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
253.

Khaled Sawan
(

Ο Δρ Khaled Sawan είναι μηχανικός του Συριακού Κέντρου
Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific Stu
dies and Research Centre), το οποίο εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Έχει
συμμετάσχει στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού” που
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συ
ρία.

)

18.7.2017

Έχει συνδεθεί με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών
και Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
254.

Raymond Rizq

Ο Raymond Rizq είναι μηχανικός του Συριακού Κέντρου Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific Studies
and Research Centre), το οποίο εμπλέκεται στη διάδοση χημι
κών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Συμμε
τείχε στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού” που έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

(άλλως: Raymond Rizk)
(

)

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
255.

Fawwaz El-Atou

Ο Fawwaz El-Atou είναι τεχνικός εργαστηρίου στο Συριακό
Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific
Studies and Research Centre), ο οποίος εμπλέκεται στη διά
δοση χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους.
Ο Fawwaz El-Atou συμμετείχε στην κατασκευή βομβών τύπου
“βαρελιού” που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πλη
θυσμού στη Συρία.

(άλλως: Fawaz Al Atto)
(

)

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
256.

Fayez Asi

Ο Fayez Asi είναι τεχνικός εργαστηρίου στο Συριακό Κέντρο
Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific Stu
dies and Research Centre), ο οποίος εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τους. Συμ
μετείχε στην κατασκευή βομβών τύπου “βαρελιού” που έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

(άλλως: Fayez al-Asi)
(

)

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
257.

Hala Sirhan
(άλλως: Halah Sirhan)
(

)

Ημερομηνία γέννησης:
5 Ιανουαρίου 1953
Τίτλος: Δρ

Η Δρ Hala Sirhan συνεργάζεται με τη Στρατιωτική Υπηρεσία 18.7.2017».
Πληροφοριών της Συρίας στο Συριακό Κέντρο Επιστημονικών
Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Cen
tre). Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο 3000, το οποίο εμπλέκεται
στη διάδοση χημικών όπλων.
Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Syrian Scientific Studies and Research Centre),
οντότητα που είναι ήδη καταχωρισμένη.
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/1342 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση και παράταση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή
συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM
Libya)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 22 Μαΐου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με τη σύσταση αποστολής
συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya).

(2)

Στις 19 Ιανουαρίου 2016 η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) συμφώνησε να χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη
δομή της EUBAM Libya για να σχεδιαστεί ενδεχόμενη μη στρατιωτική συνεργασία σχετικά με τη ΜΤΑ στο πλαίσιο της
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας/μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας με την κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας
της Λιβύης, κατόπιν αιτήματός της, συμβάλλοντας στις προσπάθειες της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την
υποστήριξη της Λιβύης (UNSMIL), και συμφώνησε, στο πλαίσιο αυτό, να παρατείνει την εντολή της EUBAM Libya για
6 μήνες. Συνεπώς, στις 15 Φεβρουαρίου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/207 (2) με την
οποία η EUBAM Libya παρατείνεται έως τις 21 Αυγούστου 2016.

(3)

Στις 4 Αυγούστου 2016 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1339 (3) για την τροποποίηση της
απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ και την παράτασή της μέχρι τις 21 Αυγούστου 2017.

(4)

Στη Διακήρυξη της Μάλτας για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης, της 3ης Φεβρουαρίου 2017, τα μέλη του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επεσήμαναν κυρίως ότι ποτέ άλλοτε δεν ήταν σημαντικότερες οι προσπάθειες για σταθερο
ποίηση της Λιβύης και ότι η Ένωση θα κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Στη Λιβύη,
η οικοδόμηση ικανοτήτων έχει καθοριστική σημασία για να μπορέσουν οι αρχές να αποκτήσουν τον έλεγχο των χερσαίων
και θαλάσσιων συνόρων και να καταπολεμήσουν την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων.

(5)

Στα συμπεράσματά του σχετικά με τη Λιβύη, στις 6 Φεβρουαρίου 2017 το Συμβούλιο επανεπιβεβαίωσε συγκεκριμένα
ότι στηρίζει πλήρως την UNSMIL και συμπέρανε ότι η αποστολή EUBAM Libya θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με
τις λιβυκές αρχές και να τις βοηθά ενόψει της πιθανής ανάπτυξης μελλοντικής μη στρατιωτικής αποστολής, μόλις το
επιτρέψουν οι συνθήκες, στον τομέα της αστυνομίας, του κράτους δικαίου και της διαχείρισης των συνόρων.

(6)

Στις 4 Ιουλίου 2017 η ΕΠΑ συμφώνησε, με βάση τη στρατηγική επισκόπηση της αποστολής, να παρατείνει την εντολή
της EUBAM Libya έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

(7)

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («ΥΕ») θα πρέπει να
εξουσιοδοτηθεί να κοινοποιεί στην Ευρωπόλ, τον Frontex, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ιντερπόλ διαβαθμι
σμένες πληροφορίες της ΕΕ που παράγονται για τους σκοπούς της EUBAM Libya, σύμφωνα με την απόφαση
2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (4).

(8)

Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Η EUBAM Libya θα διεξαχθεί υπό συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να επιδεινωθούν και θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν
την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

(1) Απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) (ΕΕ L 138 της 24.5.2013, σ. 15).
(2) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/207 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM
Libya) (ΕΕ L 39 της 16.2.2016, σ. 45).
(3) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1339 του Συμβουλίου, της 4ης Αυγούστου 2016, για την τροποποίηση και παράταση της απόφασης
2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
(EUBAM Libya) (ΕΕ L 212 της 5.8.2016, σ. 111).
(4) Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμι
σμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
Στόχοι
Η αποστολή EUBAM Libya θα συμβάλει στη διαδικασία σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης του τομέα της
μη στρατιωτικής ασφαλείας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για πιθανή μη στρατιωτική αποστολή Κοινής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).
Η αποστολή EUBAM Libya αποσκοπεί στη συνεργασία με τις λιβυκές αρχές και την παροχή συνδρομής σε αυτήν στους
τομείς της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και του ευρύτερου συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.».
2) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.

Προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους του άρθρου 2, η EUBAM Libya:

α) ενημερώνει τον σχεδιασμό της ΕΕ για πιθανή μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του
τομέα της ασφαλείας, σε στενή συνεργασία με την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της Λιβύης
(UNSMIL) και υποστηρίζοντας της προσπάθειές της, καθώς επίσης και σε συνεννόηση με τις νόμιμες αρχές της Λιβύης
και άλλους αρμόδιους φορείς ασφαλείας·
β) υποστηρίζει την ανάπτυξη του ευρύτερου πλαισίου διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων της παροχής
ικανοτήτων στην ακτοφυλακή του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Διοίκηση Παράκτιας Ασφάλειας), της συνεργασίας με
την Ακτοφυλακή της Λιβύης και της ενίσχυσης των επαφών με νόμιμες λιβυκές αρχές στα νότια σύνορα·
γ) υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και το στρατηγικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά
με την επιβολή του νόμου στην Τρίπολη και την ανάπτυξη ικανοτήτων συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων λιβυκών
αρχών στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας·
δ) υποστηρίζει την ευρύτερη ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή συνδρομής σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό στο
Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ομάδας εργασίας για τη μεταρρύθμιση της ποινικής
δικαιοσύνης και ενδεχόμενων υποομάδων.».
3) Το άρθρο 5 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7.
Ο διοικητής μη στρατιωτικής επιχείρησης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ένωσης στη Λιβύη και ο αρχηγός
της αποστολής της EUBAM Libya διαβουλεύονται μεταξύ τους, εφόσον απαιτείται. Θα πρέπει επίσης να ζητείται η γνώμη
του κύριου συμβούλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για ζητήματα φύλου, εφόσον χρειάζεται.».
4) Το άρθρο 6 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7.
Ο αρχηγός αποστολής συντονίζεται, κατά περίπτωση, με άλλους επιτόπου φορείς της Ένωσης. Ο αρχηγός
αποστολής, χωρίς να θίγεται η δομή διοίκησης, λαμβάνει επιτόπου πολιτική καθοδήγηση από τον επικεφαλής της αντιπρο
σωπείας της Ένωσης στη Λιβύη.».
5) Το άρθρο 9 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Η ΕΠΑ ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και της ΥΕ, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της
αποστολής EUBAM Libya. Με την παρούσα απόφαση, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαμβάνει τις σχετικές
αποφάσεις για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 38 τρίτο εδάφιο της ΣΕΕ. Η εν λόγω εξουσιοδότηση περιλαμβάνει
και την εξουσία να διορίζει, κατόπιν πρότασης της ΥΕ, αρχηγό αποστολής και να τροποποιεί τα έγγραφα σχεδιασμού. Το
Συμβούλιο διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους στόχους και τον τερματισμό της EUBAM Libya.».
6) Το άρθρο 11 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4.
Το προσωπικό της EUBAM Libya υποβάλλεται σε υποχρεωτική εκπαίδευση για θέματα ασφαλείας πριν από την
ανάληψη των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα έγγραφα σχεδιασμού. Ακολουθεί επίσης τακτική επανεκπαίδευση στο
θέατρο των επιχειρήσεων, η οποία οργανώνεται από τον αξιωματικό ασφαλείας της αποστολής.».
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7) Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUBAM Libya για
την περίοδο από τις 22 Αυγούστου 2016 έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 17 000 000 EUR.».
8) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4.
Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στην Ευρωπόλ και στον Frontex διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ που
παράγονται για τους σκοπούς της EUBAM Libya, σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ.».
9) Στο άρθρο 15 προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:
«5.

Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στον ΟΗΕ διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ έως το επίπεδο “RESTREINT UE /
EU RESTRICTED” που παράγονται για τους σκοπούς της EUBAM Libya, σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ.

6.
Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στην ΙΝΤΕΡΠΟΛ διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ που παράγονται για τους
σκοπούς της EUBAM Libya, σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ. Εν αναμονή της σύναψης συμφωνίας μεταξύ της
Ένωσης και της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, η EUBAM Libya μπορεί να κοινοποιεί τέτοιου είδους πληροφορίες στα Εθνικά Κεντρικά
Γραφεία της ΙΝΤΕΡΠΟΛ στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα συμφωνηθούν μεταξύ του διοικητή μη
στρατιωτικής επιχείρησης και του προϊσταμένου του σχετικού Εθνικού Κεντρικού Γραφείου.
7.
Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να συνάπτει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών.
8.
Ο ΥΕ δύναται να μεταβιβάζει τις εξουσιοδοτήσεις κοινοποίησης πληροφοριών, καθώς και τη δυνατότητα θέσπισης
των ρυθμίσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε πρόσωπα που βρίσκονται υπό την εποπτεία της, στον διοικητή μη
στρατιωτικής επιχείρησης και/ή στον αρχηγό αποστολής.».
10) Στο άρθρο 16, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
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F. MOGHERINI
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