L 257/42

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2.10.2015

DECIZIA (PESC) 2015/1764 A CONSILIULUI
din 1 octombrie 2015
de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei
de destabilizare a situației în Ucraina
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
întrucât:
(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1) privind măsuri restrictive având în vedere
acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

(2)

Consiliul consideră că măsurile restrictive respective nu ar trebui să afecteze industria spațială europeană.

(3)

Prin urmare, ar trebui să fie permise anumite operațiuni referitoare la articole pirotehnice specifice care figurează
pe Lista comună a Uniunii Europene (2), necesare pentru lansatoarele operate de furnizori de servicii de lansare
din statele membre sau care au sediul în statele membre, ori pentru lansarea programelor spațiale ale Uniunii, ale
statelor sale membre sau ale Agenției Spațiale Europene, ori pentru alimentarea sateliților de către constructorii
de sateliți care au sediul într-un stat membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, se introduc următoarele alineate:
„(5)

Interdicțiile de la alineatele (1) și (3) nu se aplică pentru:

(a) vânzarea, livrarea, transferul sau exportul și pentru importul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrația de
70 la sută sau mai mult;
(b) importul, achiziționarea sau transportul de dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);
(c) vânzarea, livrarea, transferul sau exportul și pentru importul, achiziționarea sau transportul de monometilhi
drazină (CAS 60-34-4),
utilizate pentru lansatoarele operate de furnizorii de servicii de lansare europeni, sau pentru lansarea programelor
spațiale europene ori pentru alimentarea sateliților de către constructorii europeni de sateliți.
Valoarea la care se ridică orice export de hidrazină se calculează în conformitate cu lansarea sau lansările, ori pentru
sateliții pentru care este destinată și nu depășește o cantitate totală de 800 kg pentru fiecare lansare sau satelit în
parte. Valoarea la care se ridică orice export de monometilhidrazină se calculează în conformitate cu lansarea sau
lansările, ori pentru sateliții, pentru care este destinată.
(6) Interdicțiile prevăzute la alineatul (2) nu se aplică în cazul furnizării de asistență tehnică, a serviciilor de
brokeraj ori a altor servicii și nici furnizării de finanțare sau asistență financiară, aferente operațiunilor menționate la
alineatul (5) literele (a), (b) și (c).
(1) Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a
situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).
(2) JO C 129, 21.4.2015, p. 1.
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(7) Operațiunile menționate la alineatul (5) literele (a), (b) și (c) și la alineatul (6) fac obiectul unei autorizări
prealabile din partea autorităților competente din statele membre. Statele membre informează în mod corespunzător
Consiliul în toate cazurile în care acordă o astfel de autorizare. Informațiile includ detalii despre cantitățile transferate
și despre scopul final.”
2. La articolul 9 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
„Articolul 2 alineatul (6) din Decizia 2014/512/PESC se aplică de la 9 octombrie 2015.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 1 octombrie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
E. SCHNEIDER

