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II
(Acte fără caracter legislativ)

ACORDURI INTERNAŢIONALE
DECIZIA CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
de prelungire a perioadei de aplicare a măsurilor corespunzătoare prevăzute în Decizia 2011/492/UE
de încheiere a consultărilor cu Republica Guineea-Bissau în temeiul articolului 96 din Acordul de
parteneriat ACP-CE și de modificare a respectivei decizii
(2012/387/UE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(3)

Elementele esențiale menționate la articolul 9 din
Acordul de parteneriat ACP-CE continuă să fie încălcate
și condițiile actuale din Republica Guineea-Bissau s-au
deteriorat în mod semnificativ și nu asigură respectarea
drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului
de drept.

(4)

Decizia 2011/492/UE ar trebui, prin urmare, să fie modi
ficată în sensul prelungirii perioadei de aplicare a
măsurilor corespunzătoare,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului
de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și
Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte,
semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), astfel cum a fost
modificat la Ouagadougou, Burkina Faso, la 22 iunie 2010 (2)
(denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-CE ”), în
special articolul 96,
având în vedere acordul intern între reprezentanții guvernelor
statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, cu privire la
măsurile care trebuie adoptate și procedurile care trebuie
respectate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat
ACP-CE (3), în special articolul 3,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

(2)

Prin Decizia 2011/492/UE (4), s-au încheiat consultările
cu Republica Guineea-Bissau în temeiul articolului 96 din
Acordului de parteneriat ACP-CE și au fost adoptate
măsurile corespunzătoare, astfel cum se menționează în
anexa la decizia respectivă.
La momentul începerii campaniei electorale pentru cel
de-al doilea tur de scutin din cadrul alegerilor prezi
dențiale în urma decesului în luna ianuarie a președintelui
Bacai Sanhá, la 12 aprilie 2012 a avut loc o lovitură
militară de stat.

(1) JO L 317, 15.12.2000, p. 3.
(2) Acord de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat
între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific,
pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale
acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000,
astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la
25 iunie 2005 (JO L 287, 4.11.2010, p. 3.).
(3) JO 317, 15.12.2000, p. 376.
(4) JO L 203, 6.8.2011, p. 2.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Durata de valabilitate a Deciziei 2011/492/UE se prelungește cu
12 luni. În acest sens, la articolul 3 al doilea paragraf din
Decizia 2011/492/UE, data „19 iulie 2012” se înlocuiește cu
„19 iulie 2013”.
Articolul 2
Scrisoarea din anexa la prezenta decizie se comunică autori
tăților din Republica Guineea-Bissau.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS
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ANEXĂ
În urma consultărilor care au avut loc la Bruxelles la 29 martie 2011 în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat
ACP-UE, Uniunea Europeană a hotărât, la 18 iulie 2011, prin Decizia 2011/492/UE a Consiliului, să adopte măsuri
corespunzătoare, inclusiv o serie de angajamente reciproce pentru reluarea treptată a cooperării cu Uniunea Europeană.
La douăsprezece luni de la adoptarea deciziei menționate, Uniunea Europeană consideră că nu s-au înregistrat progrese
semnificative și că situația a fost agravată de lovitura militară de stat din 12 aprilie 2012. Prin urmare, hotărăște să
prelungească cu 12 luni perioada de aplicare a Deciziei 2011/492/UE, până la 19 iulie 2013.
Uniunea Europeană reamintește Concluziile Consiliului cu privire la Republica Guineea-Bissau adoptate la 23 aprilie 2012,
subliniază încă o dată importanța pe care o acordă cooperării viitoare cu Republica Guineea-Bissau și confirmă dorința sa
de a fi alături de Republica Guineea-Bissau, în temeiul Rezoluției 2048 (2012) a Consiliului de securitate al ONU din
18 mai 2012, în procesul de reinstaurare a ordinii constituționale și către o situație în care să fie posibilă reluarea pe
deplin a cooperării.
Uniunea Europeană susține eforturile concertate ale partenerilor internaționali în vederea reinstaurării stabilității, demo
crației și respectării drepturilor omului în Republica Guineea-Bissau.
Cu deosebită considerație,

Pentru Consiliu

Pentru Comisie

Președintele

Comisar

C. ASHTON

A. PIEBALGS
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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 641/2012 AL CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive
specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în
vedere situația din Somalia
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(5)

Această măsură intră în domeniul de aplicare a tratatului
și, în consecință, este necesară o reglementare la nivelul
Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special pentru a
se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii
economici din toate statele membre.

(6)

De asemenea, RCSONU 2002 (2011) a clarificat dero
garea, prevăzută deja de Regulamentul (UE) nr.
356/2010, care permite punerea la dispoziție de
fonduri, alte active financiare sau resurse economice
necesare pentru asigurarea furnizării la timp a asistenței
umanitare necesare de urgență în Somalia de către ONU,
de către agențiile sau programele specializate ale acesteia,
de către organizațiile umanitare cu statut de observator în
cadrul Adunării generale a ONU care furnizează asistență
umanitară și de către partenerii acestora în materie de
punere în aplicare. Această clarificare ar trebui inclusă
în Regulamentul (UE) nr. 356/2010.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 356/2010 ar trebui
modificat în consecință,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 215 alineatele (1) și (2),

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din
26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive
împotriva Somaliei (1),

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

întrucât:

(1)

(2)

Regulamentul (UE) nr. 356/2010
impune măsuri
restrictive împotriva persoanelor, entităților și orga
nismelor menționate în anexa I la regulamentul respectiv,
după cum prevede Rezoluția 1844 (2008) a Consiliului
de Securitate al ONU (CSONU).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(2)

La 22 februarie 2012, Consiliul de Securitate al ONU a
adoptat RCSONU 2036 (2012), prin care își confirmă, la
punctul 23, evaluarea potrivit căreia exportul de cărbune
de lemn din Somalia poate reprezenta o amenințare la
adresa păcii, securității sau stabilității în Somalia.

(3)

La 17 februarie 2012, Comitetul de sancțiuni al
Consiliului de Securitate, instituit prin Rezoluția
751(1992) privind Somalia, a actualizat lista persoanelor
și entităților supuse unor măsuri restrictive.

(4)

La 16 iulie 2012, Consiliul a adoptat Decizia
2012/388/PESC (3) pentru a pune în aplicare RCSONU
751 (1992) prin adăugarea unei noi persoane pe lista
persoanelor și entităților care fac obiectul unor măsuri
restrictive.

(1) JO L 105, 27.4.2010, p. 17.
(2) JO L 105, 27.4.2010, p. 1.
(3) A se vedea pagina 38 din prezentul Jurnal Oficial.

Regulamentul (UE) nr. 356/2010 se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Anexa I cuprinde persoanele fizice sau juridice, enti
tățile sau organismele desemnate de Consiliul de Securitate
sau de Comitetul de sancțiuni în conformitate cu RCSONU
1844 (2008), ca:
(a) fiind implicate în sau sprijinind acte care amenință pacea,
securitatea sau stabilitatea în Somalia, inclusiv acte care
amenință Acordul de la Djibouti din 18 august 2008 sau
procesul politic ori amenință IFT-urile sau AMISOM prin
forță;
(b) încălcând embargoul privind armamentul și măsurile
conexe acestuia astfel cum se reafirmă la punctul (6)
din RCSONU 1844 (2008);
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(c) împiedicând furnizarea de asistență umanitară în
Somalia, accesul la asistență umanitară sau distribuirea
acesteia în Somalia;
(d) reprezentând lideri politici sau militari care recrutează
sau angajează copii în conflicte armate în Somalia,
încălcând astfel dreptul internațional aplicabil; sau
(e) fiind responsabile de încălcări ale dreptului internațional
aplicabil în Somalia, implicând vizarea civililor, inclusiv a
copiilor și a femeilor, în situații de conflict armat,
inclusiv în crime și mutilări, violență sexuală și bazată
pe gen, atacuri împotriva școlilor și spitalelor, precum și
răpiri și strămutare forțată.”
2. La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul
alineat:
„(1)
Articolul 2 alineatele (1) și (2) nu se aplică pentru
punerea la dispoziție de fonduri sau de resurse economice

17.7.2012

necesare pentru asigurarea furnizării la timp a asistenței
umanitare necesare de urgență în Somalia de către ONU,
de către agențiile sau programele specializate ale acesteia,
de către organizațiile umanitare cu statut de observator în
cadrul Adunării generale a ONU care furnizează asistență
umanitară și de către partenerii acestora în materie de
punere în aplicare, inclusiv de către ONG-urile finanțate
bilateral sau multilateral care participă la Apelul consolidat
pentru Somalia al ONU.”.
3. Persoana care figurează în anexa II la prezentul regulament
se adaugă pe lista persoanelor prevăzută în secțiunea I din
anexa I.
4. Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul
regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS
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ANEXA I
„ANEXA II
Site-uri internet cu informații privind autoritățile competente și adresa pentru transmiterea notificărilor către
Comisia Europeană
BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519
REPUBLICA CEHĂ
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANȚA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRU
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGARIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
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ȚĂRILE DE JOS
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIA
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMÂNIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_
ukrepi/
SLOVACIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUEDIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGATUL UNIT
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresa pentru transmiterea notificărilor către Comisia Europeană:
Comisia Europeană
Serviciul pentru instrumente de politică externă (FPI)
Biroul EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles (Belgia)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.
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ANEXA II
Persoana menționată la articolul 1 punctul 3
Jim’ale, Ali Ahmed Nur [alias: (a) Jim’ale, Ahmed Ali, alias: (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, alias: (c) Jim’ale, Sheikh Ahmed,
alias: (d) Jim’ale, Ahmad Ali, alias: (e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)
Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Eilbur, Somalia. Cetățenia: Somalia. Altă cetățenie: Djibouti Pașaport: A0181988
(Somalia), expirat la 23 ianuarie 2011. Loc: Djibouti, Republica Djibouti. Data desemnării de către ONU: 17 februarie
2012.
Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) a deținut roluri de conducere în cadrul fostului Consiliu somalez al instanțelor islamice,
cunoscut și sub denumirea de Uniunea instanțelor islamice somaleze, care a fost un element islamist radical. Elementele
cele mai radicale ale Uniunii instanțelor islamice somaleze au format, în cele din urmă, grupul cunoscut sub denumirea de
Al-Shabaab. În aprilie 2010, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în conformitate
cu Rezoluțiile 751 (1992) și 1907 (2009) privind Somalia și Eritreea („Comitetul pentru sancțiuni Somalia/Eritreea”) a
inclus Al Shabaab pe o listă în vederea aplicării unor sancțiuni specifice. Comitetul a inclus Al-Shabaab pe listă ca fiind o
entitate implicată în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Somaliei în mod direct sau indirect, inclusiv în
acte care reprezintă o amenințare pentru guvernul federal de tranziție somalez, dar fără a se limita la acestea.
În conformitate cu raportul Grupului de monitorizare al Comitetului pentru sancțiuni Somalia/Eritreea (S/2011/433),
Jim’ale este identificat drept un om de afaceri important, implicat în ciclul Al-Shabaab de comercializare a cărbunelui de
lemn și a zahărului și care beneficiază de relații privilegiate cu Al-Shabaab.
Jim’ale este identificat drept unul dintre principalii finanțatori ai Al-Shabaab și aderă la ideologia Al-Shabaab. Jim’ale a
oferit finanțare și sprijin politic fundamentale pentru Hassan Dahir Aweys („Aweys”), care a fost, de asemenea, inclus pe
lista Comitetului pentru sancțiuni Somalia/Eritreea. Se pare că, la jumătatea anului 2011, fostul adjunct al Al-Shabaab,
emirul Muktar Robow, adopta în continuare poziții politice în cadrul organizației Al-Shabaab. Robow i-a implicat pe
Aweys și Jim’ale într-un efort de promovare a obiectivelor lor comune și de consolidare a orientării lor globale în
contextul rupturii din cadrul conducerii Al-Shabaab.
În toamna anului 2007, Jim’ale a înființat în Djibouti o companie-paravan pentru activități extremiste, denumită
„Investors Group”. Obiectivul pe termen scurt al grupului a fost să destabilizeze Somaliland, prin finanțarea de activități
extremiste și achiziții de armament. Grupul a contribuit la contrabanda cu arme de calibru mic din Eritreea, prin Djibouti,
în regiunea a 5-a din Etiopia, unde extremiștii primeau transportul. De la jumătatea anului 2008, Jim’ale a continuat să
desfășoare activități în cadrul Investors Group.
În septembrie 2010, Jim’ale a înființat ZAAD, o afacere care consta în transferuri de bani de la mobil la mobil, și a
încheiat un contract cu Al-Shabaab pentru a face transferurile de bani mai anonime prin eliminarea necesității de a se
identifica.
De la sfârșitul anului 2009, Jim’ale deținea un fond hawala cunoscut, prin intermediul căruia colecta zakat, care era oferit
grupului Al-Shabaab.
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REGULAMENTUL (UE) NR. 642/2012 AL CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la
Somalia
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

1. Se introduce următorul articol:

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 215 alineatul (1),

„Articolul 3b

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din
26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive
împotriva Somaliei (1),

(a) importul de cărbune de lemn în Uniune dacă:

(1)

Se interzice:

(i) provine din Somalia; sau
având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a
Comisiei Europene,

(b) achiziționarea de cărbune de lemn care se află în Somalia
sau care a provenit din Somalia;

întrucât:
(1)

(2)

(3)

(ii) a fost exportat din Somalia;

Regulamentul (CE) nr. 147/2003 (2) impune un embargo
general privind oferirea de consiliere tehnică, asistență,
instruire, finanțare și asistență financiară în legătură cu
activități militare oricărei persoane, entități sau organism
din Somalia.
La 22 februarie 2012, Consiliul de Securitate al Organi
zației Națiunilor Unite a adoptat RCSONU 2036 (2012),
prin care, la punctul 22, invită statele membre ale ONU
să adopte măsurile necesare pentru a împiedica importul
direct sau indirect de cărbune de lemn din Somalia.
La 16 iulie 2012, Consiliul a adoptat Decizia
care
modifică
Decizia
2012/388/PESC (3),
2010/231/PESC pentru a prevedea interzicerea
importului direct sau indirect în Uniune de cărbune de
lemn din Somalia.

(4)

Această măsură intră în domeniul de aplicare a tratatului
și, în consecință, este necesară o reglementare la nivelul
Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special pentru a
se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii
economici din toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 147/2003 ar trebui
modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 147/2003 se modifică după cum
urmează:
(1) JO L 105, 27.4.2010, p. 17.
(2) JO L 24, 29.1.2003, p. 2.
(3) A se vedea pagina 38 din prezentul Jurnal Oficial.

(c) transportul de cărbune de lemn dacă provine din Somalia
sau dacă este exportat din Somalia către orice altă țară;
(d) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de
asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și
de reasigurare legate de importul, transportul sau de
achiziționarea de cărbune de lemn din Somalia
menționate la literele (a), (b) și (c); și
(e) participarea în cunoștință de cauză și intenționată la
activități al căror obiect sau efect este eludarea, în mod
direct sau indirect, a interdicțiilor prevăzute la literele (a),
(b), (c) și (d).
(2)
În sensul prezentului articol, „cărbune de lemn”
înseamnă produsele enumerate în anexa II.
(3)
Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică
achiziționării sau transportului de cărbune de lemn care a
fost exportat din Somalia înainte de 22 februarie 2012.”.
2. La articolele 2a, 6a și la articolul 7a alineatul (1), trimiterile
la „anexă” se înlocuiesc cu trimiteri la „anexa I”.
3. Anexa se redenumește „Anexa I” și se înlocuiește cu textul
din anexa I la prezentul regulament.
4. Textul din anexa II la prezentul regulament se adaugă ca
anexa II.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS
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ANEXA I
„ANEXA I
Site-uri internet cu informații privind autoritățile competente și adresa pentru transmiterea notificărilor către
Comisia Europeană
BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519http
REPUBLICA CEHĂ
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANȚA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRU
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGARIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
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MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
ȚĂRILE DE JOS
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIA
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMÂNIA
http://www.mae.ro/node/1548http
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_
ukrepi/
SLOVACIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUEDIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGATUL UNIT
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresa pentru transmiterea notificărilor către Comisia Europeană:
Comisia Europeană
Serviciul pentru instrumente de politică externă (FPI)
Biroul EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles (Belgia)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.
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ANEXA II
„ANEXA II
Produsele care se încadrează în termenul „cărbune de lemn”
Codul SA

Denumire

4402

Cărbune de lemn, aglomerat sau nu (inclusiv cărbunele de lemn din coji sau nuci)”.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 643/2012 AL CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011
privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități
având în vedere situația din Afganistan
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(4)

Mai mult decât atât, la 28 iunie 2012 comitetul a
adăugat alte două persoane și alte două entități pe lista
persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care
fac obiectul măsurilor restrictive.

(5)

Anexa I la Regulamentul (UE) Nr. 753/2011 ar trebui
modificată în consecință,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului
din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate
împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități
având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 11
alineatele (1) și (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

întrucât:
(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE)
nr. 753/2011.

(2)

La 11 iunie 2012, comitetul instituit în temeiul punctului
30 din Rezoluția 1988 (2011) a Consiliului de Securitate
al Organizației Națiunilor Unite, a eliminat două
persoane de pe lista persoanelor, grupurilor, întreprin
derilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

La 27 iunie 2012, comitetul a adăugat o persoană pe
lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților
care fac obiectul măsurilor restrictive.

Mențiunile privind persoanele și entitățile care figurează în din
anexa I la prezentul regulament se adaugă pe lista din anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 753/2011.
Articolul 2
Mențiunile privind persoanele care figurează în anexa II la
prezentul regulament se elimină de pe lista din anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 753/2011.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS

(1) JO L 199, 2.8.2011, p. 1.
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ANEXA I
Mențiunile prevăzute la articolul 1
A. Persoane fizice asociate talibanilor.
(1) Bakht Gul [alias (a) Bakhta Gul (b) Bakht Gul Bahar (c) Shuqib).
Data nașterii: 1980. Locul nașterii: satul Aki, districtul Zadran, provincia Paktiya, Afganistan. Cetățenie: afgană.
Adresă: Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. Alte infor
mații: (a) Asistent pe probleme de comunicații al lui Badruddin Haqqani. (b) De asemenea, coordonează mișcarea
insurgenților Haqqani, a luptătorilor străini și a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. (c) Face parte din
tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 27.6.2012.
Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:
Bakht Gul a fost responsabil principal cu comunicațiile pentru rețeaua Haqqani cel puțin din 2009, când prede
cesorul său a fost arestat în Afganistan. Din 2011, Gul a continuat să raporteze direct lui Badruddin Haqqani, lider
de rang înalt al rețelei Haqqani, și a acționat ca intermediar pentru cei care doresc să îl contacteze pe acesta din
urmă. Responsabilitățile lui Gul includ transmiterea de rapoarte primite de la comandanți din Afganistan către
responsabili de rang înalt ai rețelei Haqqani, către responsabili cu mijloacele mass-media talibane și către centrele
mass-media legitime din Afganistan.
Gul colaborează, de asemenea, cu responsabili ai rețelei Haqqani, inclusiv Badruddin Haqqani, pentru a coordona
mișcarea insurgenților rețelei Haqqani, a luptătorilor străini și a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan și
în Afganistanul de Est. Din 2010, Gul a transmis ordine operaționale de la Badruddin Haqqani către luptătorii din
Afganistan. La sfârșitul anului 2009, Gul a distribuit bani subcomandanților rețelei Haqqani care călătoreau între
Miram Shah și Afganistan.
(2) Abdul Satar Abdul Manan [alias (a) Haji Abdul Sattar Barakzai (b) Haji Abdul Satar (c) Haji Satar Barakzai (d)
Abdulasattar].
Titlu: Hagi. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: (a) satul Mirmandaw, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand,
Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan (c) Qilla Abdullah, provincia
Baluchistan, Pakistan. Pașaport nr.: AM5421691 (pașaport pakistanez, expiră la 11 August 2013). Număr național
de identificare: (a) Numărul național de identificare pakistanez 5420250161699 (b) Numărul național de identi
ficare afgan 585629. Adresa: (a) Calea Kachray, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan (b) Nasrullah
Khan Chowk, zona Pashtunabad, provincia Baluchistan, Pakistan (c) Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan (d)
Magazinul alimentar Abdul Satar, Ayno Mina 0093, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informații: (a) Copro
prietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. (b) Asociat, de asemenea, cu Khairullah Barakzai. (c) Face
parte din tribul Barakzai. (d) Numele tatălui este Hajji ‘Abd-al-Manaf. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.
Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:
Abdul Satar Abdul Manan este coproprietar și operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar și
Khairullah Barakzai Khudai Nazar au deținut în coproprietate și au operat în comun hawala (servicii informale de
remitere de bani) cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan și Dubai și au condus o filială HKHS în zona de
frontieră Afganistan-Pakistan. De la sfârșitul lui 2009, Satar și Khairullah au avut un parteneriat egal în HKHS.
Satar a înființat HKHS, iar clienții au ales să folosească HKHS parțial datorită faptului că numele lui Satar și
Khairullah erau foarte cunoscute. Satar a donat mii de dolari talibanilor pentru a sprijini activitățile talibanilor în
Afganistan și a distribuit fonduri talibanilor folosind hawala sa. Din 2010, Satar a furnizat asistență financiară
talibanilor și este posibil ca un comandant taliban și asociații săi să fi transferat mii de dolari prin Satar pentru a
sprijini insurgența. De la sfârșitul lui 2009, Satar a găzduit membri talibani de rang înalt, a furnizat zeci de mii de
dolari pentru a ajuta talibanii în lupta împotriva forțele coaliției din Marjah, districtul Nad’Ali, provincia Helmand,
Afganistan și a ajutat la transportarea unui membru taliban la Marjah. Din 2008, Satar și Khairullah au strâns bani
de la donatori și au distribuit fonduri talibanilor folosind hawala lor.
(3) Khairullah Barakzai Khudai Nazar [alias (a) Haji Khairullah (b) Haji Khair Ullah (c) Haji Kheirullah (d) Haji
Karimullah (e) Haji Khair Mohammad].
Titlu: Hagi. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) satul Zumbaleh, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand,
Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan (c) Qilla Abdullah, provincia
Baluchistan, Pakistan. Pașaport nr.: BP4199631 (pașaport pakistanez, 25 iunie 2014). Număr național de identi
ficare: Numărul național de identificare pakistanez 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad,
Quetta, provincia Baluchistan. Alte informații: (a) Coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. (b)
Asociat, de asemenea, cu Abdul Satar Abdul Manan. (c) Face parte din tribul Barakzai. (d) Numele tatălui este Haji
Khudai Nazar. (e) Numele alternativ al tatălui este Nazar Mohammad. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.
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Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar este coproprietar și operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
(HKHS). De la sfârșitul lui 2009, Khairullah și Abdul Satar Abdul Manan au avut un parteneriat egal în HKHS.
Aceștia au operat în comun hawala cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan și Dubai și au condus o filială
HKHS în zona de frontieră Afganistan-Pakistan. De la începutul anului 2010, Khairullah a fost șeful filialei HKHS
din Kabul. Din 2010, Khairullah a fost hawaladar pentru membrii de rang înalt ai conducerii talibane și au furnizat
asistență financiară talibanilor. Khairullah, alături de partenerul său de afaceri Satar, a furnizat mii de dolari
talibanilor pentru a sprijini activitățile talibanilor în Afganistan. Din 2008, Khairullah și Satar au strâns bani de
la donatori și au distribuit fonduri talibanilor folosind hawala lor.

B. Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor
(1) Haji Khairullah Haji Sattar money exchange [alias (a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi (b) Haji Khairullah and
Abdul Sattar and Company (c) Haji Khairullah Money Exchange (d) Haji Khair Ullah Money Service (e) Haji Salam
Hawala (f) Haji Hakim Hawala (g) Haji Alim Hawala]

Adresa: (a) Sucursala 1: i) Calea Chohar Mir, bazarul oriental Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan,
Pakistan; ii) Sala nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan,
Pakistan iii) Magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan iv) Biroul nr. 3, lângă Calea
Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk,
Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b)
Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore,
provincia Punjab, Pakistan; (d) Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan; (e) Sucursala 5: i) Calea Larran nr. 2,
Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan ii) Bazarul oriental central Chaman, Chaman, provincia Baluchistan,
Pakistan; (f) Sucursala 6: i) Magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), Kabul,
Afganistan ii) Magazinul nr. 257, al treilea etaj, piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), Kabul,
Afganistan; (g) Sucursala 7: i) Magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, piața Sarafi din orașul Kandahar,
orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan ii) Noua piață Sarafi, al doilea etaj, orașul Kandahar, provincia
Kandahar, Afganistan iii) piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul
Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: i) Bazarul oriental Lashkar Gah,
Lashkar Gah, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan ii) piața Haji Ghulam Nabi, al doilea etaj,
districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: i) Apartamentele numărul 196 – 197, al
treilea etaj, piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan ii) piața Khorasan, Shahre Naw, districtul 5,
orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (k) Sucursala 11: i) piața Sarafi, districtul Zaranj, provincial Nimroz,
Afganistan ii) piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan; (l) Sucursala 12: piața Sarafi, Wesh,
districtul Spin Boldak, Afganistan; (m) Sucursala 13: piața Sarafi, Farah, Afganistan; (n) Sucursala 14: Dubai,
Emiratele Arabe Unite; (o) Sucursala 15: Zahedan, Iran; (p) Sucursala 16: Zabul, Iran. Numărul de identificare
fiscală și numărul permisului de înmatriculare: (a) Numărul național de identificare fiscală pakistanez: 1774308; (b)
Numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; (c) Numărul național de identificare fiscală pakis
tanez: 3187777; (d) Numărul de înmatriculare al furnizorului de servicii monetare: 044. Alte informații: (a) Haji
Khairullah Haji Sattar Money Exchange a fost folosit de membrii de conducere talibani pentru a transfera bani
comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din Afaganistan începând cu 2011. (b) Asociat cu
Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

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

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) este deținut în coproprietate de Abdul Satar Abdul Manan și
Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar și Khairullah au operat în comun schimburi valutare în Afganistan,
Pakistan și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Liderii talibani au folosit HKHS pentru a transmite bani guvernatorilor
și comandanților talibani din umbră și pentru a primi transferuri de tip hawala (remitere informală de bani) pentru
talibani. Din 2011, conducerea talibanilor a transferat bani comandanților talibani în Afganistan folosind HKHS. La
sfârșitul lui 2011, filiala HKHS din Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan, a fost folosită pentru a se
transmite bani guvernatorului taliban din umbră pentru provincia Helmand. La mijlocul lui 2011, un
comandant taliban a folosit filiala HKHS din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța
luptătorii și operațiile în Afganistan. După ce talibanii au depus o sumă importantă de bani lunar la această filială
HKHS, comandanții talibani au putut să acceseze fondurile de la orice filială HKHS. Personalul taliban a folosit
HKHS în 2010 pentru a transfera bani către hawala din Afganistan de unde comandanții de operațiuni au putut
accesa fondurile. La sfârșitul lui 2009, managerul filialei HKHS din Lashkar Gah a supravegheat mișcarea fondurilor
talibanilor prin HKHS.

(2) Roshan money exchange [alias (a) Roshan Sarafi (b) Roshan Trading Company (c) Rushaan Trading Company (d)
Roshan Shirkat (e) Maulawi Ahmed Shah Hawala (f) Mullah Ahmed Shah Hawala (g) Haji Ahmad Shah Hawala (h)
Ahmad Shah Hawala]
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Adresa: (a) Sucursala 1: i) Magazinul nr. 1584, Centrul Furqan (variantă Fahr Khan), Calea Chalhor Mal,Quetta,
provincia Baluchistan, Pakistan ii) apartamentul nr. 4, Centrul Furqan, Calea Jamaluddin Afghani, Quetta, provincia
Baluchistan, Pakistan iii) Biroul nr. 4, al doilea etaj, clădirea Muslim Plaza, Calea Doctor Banu, Quetta, provincia
Baluchistan, Pakistan iv) Calea Cholmon, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan v) Calea Munsafi, Quetta,
provincia Baluchistan, Pakistan vi) Magazinul nr. 1, primul etaj, Kadari Place, strada Abdul Samad Khan (lângă
Calea Fatima Jena), Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: i) bazarul oriental Safar, districtul
Garmser, provincia Helmand, Afganistan ii) bazarul oriental principal, Safar, provincia Helmand, Afganistan; (c)
Sucursala 3: i) piața Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan ii) centrul/piața agențiilor de
schimb valutar, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan iii) bazarul oriental Lashkar Gah, provincia Helmand,
Afganistan; (d) Sucursala 4: Hazar Joft, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (e) Sucursala 5: bazarul
oriental Ismat, districtul Marjah, provincia Helmand, Afganistan; (f) Sucursala 6: Zaranj, provincia Nimruz, Afga
nistan; (g) Sucursala 7: i) apartamentul 8, al patrulea etaj, piața Sarafi, districtul nr. 1, orașul Kandahar, provincia
Kandahar, Afganistan ii) magazinul nr. 25, al cincilea etaj, piața Sarafi, orașul Kandahar, districtul Kandahar,
provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Lakri, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9:
Gerd-e-Jangal, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (j) Sucursala 10: Chaghi, districtul Chaghi,
provincia Baluchistan, Pakistan; (k) Sucursala 11: piața Aziz, în fața Băncii Azizi, Waish Border, districtul Spin
Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informații: Roshan Money Exchange depozitează și transferă fonduri
pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și comerțul cu stupefiante în Afganistan. Data desemnării de către
ONU: 29.6.2012.
Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:
Roshan Money Exchange (RMX) depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor
și rolul talibanilor în comerțul afgan cu stupefiante. RMX a fost una dintre primele hawala (servicii informale de
remitere de bani) folosite de responsabilii talibani în provincia Helmand din 2011. În 2011, un membru taliban de
rang înalt a retras sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan
pentru a-i distribui guvernatorilor talibani provinciali din umbră. Pentru a finanța ofensiva talibanilor din
primăvara lui 2011, guvernatorul taliban din umbră al provinciei Helmand a trimis RMX sute de mii de dolari.
Tot în 2011, un membru taliban a primit zeci de mii de dolari de la RMX pentru a sprijini operațiile militare. O
filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan a deținut, de asemenea, zeci de mii de dolari pentru
a fi recuperați de un comandant taliban. În 2010, în numele guvernatorului taliban din umbră al regiunii Helmand,
un membru taliban a folosit RMX pentru a trimite mii de dolari către zona de frontieră dintre Afganistan și
Pakistan. Filiala RMX din Lashkar Gah, provincia Helmand, a fost folosită de talibani pentru a transfera fonduri
pentru operații locale. În 2011, un sub-comandant taliban a transferat zeci de mii de dolari unui comandant
taliban prin filiala RXM din Lashkar Gah. De asemenea, acest taliban a trimis filialei RMX fonduri în Lashkar Gah
pentru a fi distribuite comandanților talibani în 2010. Tot în 2010, un membru taliban a folosit RMX pentru a
trimite zeci de mii de dolari în provincia Helmand și în provincia Herat, Afganistan, în numele guvernatorului
taliban din umbră al provinciei Helmand.
În 2009, un reprezentant taliban de rang înalt a colectat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de
frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța operațiile militare talibane din Afganistan. Banii trimiși
RMX proveneau din Iran. În 2008, un lider taliban a folosit RMX pentru a transfera zeci de mii de dolari din
Pakistan în Afganistan. De asemenea, talibanul a folosit RMX pentru a-și facilita activitatea în cadrul comerțului
afgan cu stupefiante. Din 2011, responsabilii talibani, inclusiv guvernatorul din umbră al provinciei Helmand, au
transferat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan către hawala
din Afganistan pentru cumpărarea de stupefiante în numele responsabililor talibani. Tot în 2011, un responsabil
taliban a instruit comandanți talibani din provincia Helmand să transfere bani obținuți din traficul cu opiu prin
RMX. Un șef de district taliban a transferat mii de dolari din Marjah, provincia Helmand, Afganistan, către o filială
RMX din zona de frontieră Afganistan-Pakistan.
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ANEXA II
Mențiunile prevăzute la articolul 2
(1) Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).
(2) Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 644/2012 AL COMISIEI
din 16 iulie 2012
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau
părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă,
precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară în ceea ce privește Rusia
(Text cu relevanță pentru SEE)

Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990
privind controalele sanitar-veterinare și zootehnice apli
cabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale
vii și produse în vederea realizării pieței interne (3) în ceea
ce privește animalele din regiunea Kaliningrad care nu
pot efectua tranzitul fără descărcare din cauza unor
circumstanțe externe.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2004/68/CE a Consiliului din
26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de sănătate animală
privind importul și tranzitul, în Comunitate, al anumitor
ungulate vii, de modificare a Directivelor 90/426/CEE și
92/65/CEE și de abrogare a Directivei 72/462/CEE (1), în
special articolul 3 alineatul (1) primul și al doilea paragraf,
articolul 6 alineatul (1) primul paragraf, articolul 7 litera (e),
articolul 8 litera (d) și articolul 13 alineatul (1),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

Directiva 2004/68/CE stabilește cerințele de sănătate
animală pentru tranzitul în Uniune al ungulatelor vii.
Ea prevede că se pot stabili dispoziții speciale, inclusiv
modele de certificate sanitar-veterinare, pentru tranzitul
în Uniune de ungulate vii provenite din țări terțe auto
rizate, cu condiția ca aceste animale să tranziteze teri
toriul Uniunii cu acordul și sub supravegherea serviciilor
vamale și a serviciilor sanitar-veterinare oficiale, trecând
prin puncte de control la frontieră aprobate, fără alte
opriri pe teritoriul Uniunii decât cele necesare pentru
asigurarea bunăstării animalelor.
Regulamentul (UE) nr. 206/2010 (2) al Comisiei stabilește
cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru intro
ducerea în Uniune a anumitor loturi de animale vii,
inclusiv de ungulate. Anexa I la regulamentul menționat
stabilește o listă a țărilor terțe, a teritoriilor sau a părților
acestora din care pot fi introduse în Uniune aceste loturi,
precum și modelele de certificate sanitar-veterinare care
însoțesc loturile respective.
La cererea Rusiei de autorizare a tranzitului de bovine vii
pentru reproducere și producție din regiunea Kaliningrad
(Kaliningradskaya oblast) pe teritoriul Lituaniei, Comisia a
efectuat o inspecție în Kaliningrad. Comisia a conclu
zionat că starea sănătății animalelor în această regiune
pare a fi favorabilă. Prin urmare, ar trebui autorizată
introducerea în Uniune a loturilor de astfel de animale
în scopul unic de a tranzita dinspre regiunea Kaliningrad
spre alte părți ale teritoriului Rusiei prin teritoriul
Lituaniei cu vehicule rutiere.
În plus, Lituania poate asigura punerea în aplicare a
măsurilor prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din

(1) JO 139, 30.4.2004, p. 321.
(2) JO L 73, 20.3.2010, p. 1.

(5)

Rusia a confirmat, de asemenea, existența unui acord cu
Belarus în cadrul Uniunii vamale care vizează ambele țări
și implică faptul că aceleași cerințe sanitar-veterinare
standard la import se aplică în ambele țări.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 206/2010 ar trebui
modificat pentru a include o dispoziție privind tranzitul
bovinelor vii pentru reproducere și producție din
regiunea Kaliningrad. Lista țărilor terțe, teritoriilor sau
părților acestora autorizate să introducă în Uniune
anumite animale prevăzute în partea 1 din anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 206/2010 ar trebui modificată
în consecință.

(7)

De asemenea, este necesar să se prevadă un model de
certificat sanitar-veterinar pentru tranzitul acestor
animale. În consecință, ar trebui inclus în partea 2 din
anexa I la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 un model de
certificat sanitar-veterinar „BOV-X-TRANSIT-RU”.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 206/2010 ar trebui
modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (UE) nr. 206/2010 se modifică după cum
urmează:
(1) Se introduce următorul articol:
„Articolul 12a
Derogare pentru tranzitul prin Lituania al anumitor
loturi de animale vii din specia bovină destinate
reproducerii și producției
(3) JO L 224, 18.8.1990, p. 29.
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1.
Tranzitul rutier prin Lituania al loturilor de animale vii
din specia bovine destinate reproducerii și producției
provenite din regiunea Kaliningrad din Rusia și expediate
spre o destinație din afara Uniunii este autorizat în urmă
toarele condiții:
(a) animalele intră în Lituania la punctul de control la
frontieră situat pe drumul spre Kybartai și ies din
Lituania la postul de control la frontieră Medininkai;
(b) animalele sunt transportate în containere depozitate în
vehicule rutiere, sigilate de serviciile veterinare ale auto
rității competente din Lituania la postul de control la
frontiera de introducere în Uniune, situat pe drumul
spre Kybartai, cu un sigiliu cu un număr de serie;
(c) documentele menționate la articolul 7 alineatul (1) a
treia liniuță din Directiva 91/496/CEE a Consiliului,
inclusiv certificatul sanitar-veterinar completat în mod
corespunzător în conformitate cu modelul de certificat
sanitar-veterinar „BOV-X-TRANSIT-RU” stabilit în partea
2 din anexa I la prezentul regulament, care însoțesc
animalele de la postul de control la frontieră situat pe
drumul spre Kybartai până la postul de control la
frontieră Medininkai, sunt ștampilate pe fiecare pagină
cu mențiunea „NUMAI PENTRU TRANZIT DIN
REGIUNEA KALININGRAD DIN RUSIA PRIN
LITUANIA”, ștampilă aplicată de medicul veterinar
oficial al autorității competente responsabile pentru
punctul de control la frontieră de pe drumul spre
Kybartai;

L 187/19

medicul veterinar oficial de la punctul de control la
frontieră de pe drumul spre Kybartai;
(f) animalele sunt însoțite de un certificat de sănătate care
le permite intrarea liberă în Belarus și de un certificat
sanitar-veterinar eliberat pentru locul de destinație a
animalelor în Rusia.
2.
Lotul nu este descărcat în Uniune și este transportat
direct la punctul de control la frontieră de ieșire Medininkai.
Medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră
Medininkai completează partea 3 a documentului sanitarveterinar comun de intrare după ce s-a verificat, în cadrul
controalelor de ieșire a lotului, că este vorba de același lot
care a intrat în Lituania la punctul de control la frontieră de
pe drumul spre Kybartai.
3.
În cazul unei nereguli sau situații de urgență în timpul
tranzitului, statul membru de tranzit aplică, după caz,
măsurile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) a
doua liniuță din Directiva 90/425/CEE (**).
4.
Autoritatea competentă din Lituania verifică în mod
regulat dacă numărul de loturi care intră și părăsesc teri
toriul Uniunii este același.
___________
(*) JO L 49, 19.2.2004, p. 11.
(**) JO L 224, 18.8.1990, p. 29.”

(d) sunt respectate cerințele prevăzute la articolul 9 din
Directiva 91/496/CEE a Consiliului;

(2) Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.

(e) lotul este certificat ca fiind acceptabil pentru tranzit prin
Lituania în documentul sanitar-veterinar comun de
intrare menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regu
lamentul (CE) nr. 282/2004 al Comisiei (*) și semnat de

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 se modifică după cum urmează:
(1) Părțile 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:
„PARTEA 1
Lista țărilor terțe, teritoriilor sau părților acestora (*)
Codul ISO și numele țării Codul teri
terțe
toriului
1

Descrierea țării terțe, a teritoriului sau a părții acestuia

2

3

CA-0

Întreaga țară

CA-1

Întreaga țară, cu excepția regiunii Okanagan Valley
din Columbia Britanică, descrisă după cum
urmează:
— De la un punct de pe frontiera Canada/Statele
Unite 120°15’ longitudine, 49° latitudine
— Spre nord către un punct de 119°35’ longi
tudine, 50°30’ latitudine
— Spre nord-est către un punct de 119° longi
tudine, 50°45’ latitudine
— Spre sud către un punct de pe frontiera Cana
da/Statele Unite 118°15’ longitudine, 49° lati
tudine

CH – Elveția

CH-0

Întreaga țară

CL – Chile

CL-0

Întreaga țară

CA – Canada

Certificat sanitar-veterinar

Condiții
specifice

Model(e)

GS

4

5

6

A

IVb
IX
V

POR-X

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (**)

(***)
BOV-X,OVI-X, RUM
POR-X, SUI

GL – Groenlanda

GL-0

Întreaga țară

OVI-X, RUM

HR – Croația

HR-0

Întreaga țară

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

IS – Islanda

IS-0

Întreaga țară

B
V

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y
POR-X, POR-Y

B

ME – Muntenegru

ME-0

Întreaga țară

I

MK – fosta Republică
iugoslavă a Macedo
niei (****)

MK-0

Întreaga țară

I

NZ – Noua Zeelandă

NZ-0

Întreaga țară

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y
OVI-X, OVI-Y

PM – Saint Pierre și
Miquelon

PM-0

Întreaga țară

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y
CAM

RS – Serbia (*****)

RS-0

Întreaga țară

RU-0

Întreaga țară

RU-1

Întreaga țară, cu excepția regiunii Kaliningrad

RU-2

Regiunea Kaliningrad

RU – Rusia

III
V

I

BOV-X-TRANSIT-RU

X

(*) Fără a aduce atingere cerințelor specifice privind certificarea, prevăzute de orice acorduri relevante încheiate de Uniune cu state terțe.
(**) Exclusiv pentru animalele vii, altele decât animalele aparținând speciilor de cervidee.
(***) Certificate în conformitate cu Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, (JO L 114,
30.4.2002, p. 132).
(****) Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei: denumirea definitivă a acestei țări va fi adoptată în urma negocierilor care au loc în prezent la nivelul ONU.
(*****) Fără Kosovo, în temeiul Rezoluției nr. 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU.
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Condiții specifice (a se vedea notele de subsol din fiecare certificat)
„I:”:

pentru tranzitul pe teritoriul unei țări terțe al animalelor vii destinate sacrificării imediate sau al bovinelor vii pentru îngrășare care sunt
expediate dintr-un stat membru și care sunt destinate unui alt stat membru, în camioane care au fost sigilate cu un sigiliu prevăzut cu un număr
de serie.
Numărul de serie al sigiliului trebuie să fie menționat pe certificatul de sănătate eliberat în conformitate cu modelul stabilit în anexa F la
Directiva 64/432/CEE (1) pentru bovinele vii pentru sacrificare și îngrășare și în conformitate cu modelul I din anexa E la Directiva 91/68/CEE (2)
pentru ovinele și caprinele destinate sacrificării.
În plus, sigiliul trebuie să fie intact la momentul sosirii la postul de inspecție la frontieră desemnat la intrarea în Uniune, iar numărul de serie al
sigiliului trebuie să fie înregistrat în sistemul informatic veterinar integrat al Uniunii (TRACES).
Certificatul trebuie să fie ștampilat la punctul de ieșire din Uniune de către autoritatea veterinară competentă înainte de tranzitul pe teritoriul
uneia sau mai multor țări terțe, cu următoarea mențiune: „NUMAI PENTRU TRANZITUL ÎNTRE PĂRȚI DIFERITE ALE UNIUNII EUROPENE
VIA FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI/MUNTENEGRU/SERBIA (*) (**)”.
Bovinele pentru îngrășare trebuie transportate direct la exploatația de destinație desemnată de autoritatea veterinară competentă din țara de
destinație. Aceste animale nu pot părăsi exploatația respectivă decât în scopul unei sacrificări imediate.

___________
(*) A se șterge țara după caz.
(**) Serbia fără Kosovo, în temeiul Rezoluției nr. 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU.
„II”:

teritoriu recunoscut oficial ca indemn de tuberculoză în scopul exportului către Uniune de animale vii certificate în conformitate cu modelul de
certificat BOV-X.

„III”:

teritoriu recunoscut oficial ca indemn de bruceloză în scopul exportului către Uniune de animale vii certificate în conformitate cu modelul de
certificat BOV-X.

„IVa”: teritoriu recunoscut oficial ca indemn de leucoză enzootică bovină (LEB) în scopul exportului către Uniune de animale vii certificate în
conformitate cu modelul de certificat BOV-X.
„IVb”: recunoscut oficial ca având efective indemne de leucoză enzootică bovină (LEB) în conformitate cu cerințele stabilite în anexa D la Directiva
64/432/CEE în scopul exportului către Uniune de animale vii certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.
„V”:

teritoriu recunoscut oficial ca indemn de bruceloză în scopul exportului către Uniune de animale vii certificate în conformitate cu modelul de
certificat OVI-X.

„VI”:

limitări de ordin geografic:

„VII”: teritoriu recunoscut oficial ca indemn de tuberculoză în scopul exportului către Uniune de animale vii certificate în conformitate cu modelul de
certificat RUM.
„VIII”: teritoriu recunoscut oficial ca indemn de bruceloză în scopul exportului către Uniune de animale vii certificate în conformitate cu modelul de
certificat RUM.
„IX”:

teritoriu recunoscut oficial ca indemn de boala Aujeszky în scopul exportului către Uniune de animale vii certificate în conformitate cu modelul
de certificat POR-X.

„X”:

Numai pentru tranzit prin Lituania de animale bovine destinate reproducerii și/sau producției din regiunea Kaliningrad către alte regiuni din
Rusia.
PARTEA 2
Modele de certificate sanitar-veterinare
Modele:
„BOV-X”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru bovinele domestice (inclusiv speciile Bubalus și
Bison și hibrizii lor) destinate reproducerii și/sau producției după import.

„BOV-Y”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru bovinele domestice (inclusiv speciile Bubalus și
Bison și hibrizii lor) destinate sacrificării imediate după import.

„BOV-X-TRANSIT-RU”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru bovinele domestice (inclusiv speciile Bubalus și
Bison și hibrizii lor) destinate tranzitului prin teritoriul Lituaniei din regiunea Kaliningrad
către alte regiuni din Rusia.

(1) JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 46, 19.2.1991, p. 19.
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„OVI-X”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ovinele domestice (Ovis aries) și caprinele domestice
(Capra hircus) destinate reproducerii și/sau producției după import.

„OVI-Y”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ovinele domestice (Ovis aries) și caprinele domestice
(Capra hircus) destinate sacrificării imediate după import.

„POR-X”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru porcinele domestice (Sus scrofa) destinate repro
ducerii și/sau producției după import.

„POR-Y”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru porcinele domestice (Sus scrofa) destinate sacrificării
imediate după import.

„RUM”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru animale din ordinul Artiodactyla [cu excepția
bovinelor (inclusiv speciile Bubalus și Bison și hibrizii lor), Ovis aries, Capra hircus, Suidae
și Tayassuidae] și din familiile Rhinocerotidae și Elephantidae.

„SUI”:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru specii nedomestice din familiile Suidae, Tayassuidae
și Tapiridae.

„CAM”:

Model de atestat specific pentru animale importate din Saint Pierre și Miquelon în conformitate
cu condițiile prevăzute în partea 7 a anexei I.

GS (Garanții suplimentare):
„A”:

garanții referitoare la testele de depistare a bolii limbii albastre și a bolii hemoragice epizootice
efectuate asupra unor animale certificate în conformitate cu modelul de certificat sanitarveterinar BOV-X (punctul II.2.8 B), OVI-X (punctul II.2.6 D) și RUM (punctul II.2.6).

„B”:

garanții referitoare la testele de depistare a bolii veziculoase a porcului și a pestei porcine clasice
efectuate asupra unor animale certificate în conformitate cu modelul de certificat sanitarveterinar POR-X (punctul II.2.4 B) și SUI (punctul II.2.4 B).

„C”:

garanții referitoare la testele de depistare a brucelozei efectuate asupra unor animale certificate
în conformitate cu modelul de certificat sanitar-veterinar POR-X (punctul II.2.4 C) și SUI
(punctul II.2.4 C).”
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(2) următorul model de certificat sanitar-veterinar se introduce între modelele de certificate sanitar-veterinare „BOV-Y” și
„OVI-X”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 645/2012 AL COMISIEI
din 16 iulie 2012
de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 și de la Regulamentul (UE) nr. 65/2011 în ceea
ce privește reducerea cuantumului ajutoarelor în cazul depunerii cu întârziere a cererilor unice
referitoare la Portugalia continentală și la Madeira pentru anul 2012
multe scheme de ajutor. În special, sunt incluse în cererea
unică acele cereri depuse în cadrul schemei de plată unică
în temeiul titlului III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009,
cererile de prime pentru ovine și caprine în temeiul arti
colului 35 din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 al
Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
73/2009 al Consiliului în ceea ce privește schemele de
ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV și V din
regulamentul respectiv (5) și anumite cereri pentru
ajutoare acordate în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) (1), în special articolul 91,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii
agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor
pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (2), în special
articolul 142 litera (c),

(4)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 1122/2009 și cu articolul 8 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. 65/2011, Portugalia a stabilit
data de 15 mai 2012 ca dată limită până la care pot fi
depuse cererile unice aferente anului 2012. În ceea ce
privește cererile unice care includ o cerere de primă
pentru ovine și caprine, în conformitate cu articolul 35
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009,
Portugalia a stabilit data de 30 aprilie a anului de
depunere a cererilor ca fiind ultima zi în care mai pot
fi depuse cererile de primă pentru ovine și caprine
aferente anului 2012.

(5)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE)
nr. 1122/2009, pentru a permite implementarea
sistemului de control, statele membre trebuie să asigure
fiabilitatea identificării parcelelor agricole, iar cererea
unică trebuie să fie însoțită de documentele de identi
ficare a parcelelor.

(6)

În vederea contracarării deficiențelor legate de identi
ficarea parcelelor agricole, constatate cu regularitate în
trecut, Portugalia a pus în aplicare un „plan de acțiune”,
în colaborare cu Comisia. Acest angajament include în
special actualizarea sistemului de identificare a parcelelor
agricole (SIPA) în Portugalia.

(7)

Portugalia s-a confruntat cu circumstanțe excepționale în
ceea ce privește gestionarea cererilor unice referitoare la
Portugalia continentală și la Madeira pentru anul 2012.
Într-o a doua fază a „planului de acțiune”, Portugalia ar fi
trebuit să examineze aproximativ 1 600 000 de parcele.
Lucrările sunt complexe și controalele de calitate au
condus la o nouă analiză a unora dintre parcele,
provocând întârzieri. De asemenea, întrucât o parte
dintre lucrările efectuate de contractanți externi a suferit
întârzieri, sistemul de identificare a parcelelor agricole nu
a putut fi actualizat în conformitate cu calendarul
prevăzut. În consecință, agricultorii au primit informații
actualizate cu privire la parcele mai târziu decât era
prevăzut.

întrucât:
Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din
30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea
ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul
integrat de administrare și control în cadrul schemelor
de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regula
mentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește
ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare
prevăzute pentru sectorul vitivinicol (3) stabilește, la
articolul 23 alineatul (1), că, în cazul depunerii cu
întârziere a unei cereri de ajutor, precum și a documen
telor, contractelor sau declarațiilor de care depinde eligi
bilitatea pentru ajutorul respectiv, se aplică anumite
reduceri.

(1)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regula
mentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011
de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce
privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a
ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru
dezvoltare rurală (4), în cazul cererilor de plată introduse
în temeiul titlului I din partea II a Regulamentului (UE)
nr. 65/2011 se aplică, mutatis mutandis, articolele 22
și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

(2)

Portugalia a pus în aplicare un sistem de cerere unică de
ajutor care acoperă, în conformitate cu articolul 19
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, mai

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

277, 21.10.2005, p. 1.
30, 31.1.2009, p. 16.
316, 2.12.2009, p. 65.
25, 28.1.2011, p. 8.

(5) JO L 316, 2.12.2009, p. 27.
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(8)

Având în vedere capacitatea tehnică existentă în Portu
galia, care fusese deja îmbunătățită în vederea imple
mentării „planului de acțiune”, această situație a afectat
capacitatea solicitanților de a depune cererile unice de
ajutor pentru Portugalia continentală și Madeira în
termenul prevăzut la articolul 11 alineatul (2) din Regu
lamentul (CE) nr. 1122/2009 și la articolul 35 alineatul
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009.

(9)

Aceste dificultăți au fost agravate de faptul că procedura
de depunere a cererilor în Portugalia este deosebit de
îndelungată, având în vedere faptul că, în urma actua
lizării SIPA, agricultorii trebuie să verifice cu atenție recti
ficările aduse limitelor parcelelor de referință. Prin
urmare, respectarea termenelor de 15 mai 2012,
respectiv 30 aprilie 2012 este imposibilă, dat fiind
contextul general al „planului de acțiune” și angaja
mentele asumate de Portugalia de a-și îmbunătăți
sistemul integrat de administrare și control.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

În plus, punerea în aplicare a unor măsuri suplimentare
datorate secetei excepționale a condus la o utilizare mai
intensivă a sistemului informatic. Întrucât aceste măsuri
au fost gestionate prin același sistem informatic ca în
cazul „planului de acțiune”, capacitatea de gestionare a
planului respectiv a fost și mai mult redusă.

Din cauza dificultăților menționate mai sus, procesul de
depunere a cererilor în 2012 a început mai târziu decât
în 2011 și în anii precedenți. Din aceleași motive, cererile
au fost depuse într-un ritm mai lent decât în 2011.
Informațiile prezentate Comisiei de autoritățile
portugheze în ceea ce privește capacitatea sistemului
informatic arată că este necesară o derogare de 25 de
zile pentru a permite tuturor agricultorilor și benefi
ciarilor în cauză să își prezinte cererile.

Este, prin urmare, oportun să nu se aplice reducerile
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 pe
motivul depunerii cu întârziere a cererilor unice în
cazul agricultorilor care și-au depus cererea unică
pentru Portugalia continentală și Madeira în termen de
cel mult 25 de zile calendaristice după 15 mai 2012 sau,
în cazul primei pentru ovine și caprine, în termen de cel
mult 25 de zile calendaristice după 30 aprilie 2012.

În mod similar, prin derogare de la articolul 8 alineatul
(3) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 și referitor la
cererile de plată depuse pentru Portugalia continentală
și Madeira în temeiul titlului I din partea II a Regula
mentului (UE) nr. 65/2011, nu este oportună aplicarea
reducerilor pe motivul depunerii cu întârziere a cererilor
unice care au fost transmise în termen de cel mult 25 de
zile calendaristice după 15 mai 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Regula
mentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din
3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică
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termenelor, datelor și expirării termenelor (1), dacă ultima
zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de
sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se
încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucră
toare. Dat fiind faptul că 11 iunie 2012 este prima zi
lucrătoare următoare datei de 9 iunie 2012, este oportun
să nu se aplice nicio reducere pe motivul depunerii cu
întârziere a cererilor unice în cazul agricultorilor care șiau depus cererea unică pentru Portugalia continentală și
Madeira până cel târziu la data de 11 iunie 2012 sau, în
cazul primei pentru ovine și caprine, până cel târziu la
data de 25 mai 2012.
(15)

Deoarece derogările propuse se referă la cererile unice de
ajutoare depuse pentru anul 2012, este oportună
aplicarea retroactivă a prezentului regulament.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare
rurală și al Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1)
Prin derogare de la articolul 23 alineatul (1) din Regula
mentul (CE) nr. 1122/2009, pentru anul de depunere a cererilor
2012, nu se aplică nicio reducere pe motivul depunerii cu
întârziere a cererilor unice în cazul agricultorilor care și-au
depus cererea unică pentru Portugalia continentală și Madeira
până cel târziu la data de 11 iunie 2012.
(2)
Prin derogare de la articolul 23 alineatul (1) din Regula
mentul (CE) nr. 1122/2009, în cazul în care cererile unice
pentru anul 2012 includ o cerere de primă pentru ovine și
caprine, nu se aplică nicio reducere pe motivul depunerii cu
întârziere a cererilor unice în cazul agricultorilor care și-au
depus cererile unice pentru Portugalia continentală și Madeira
până cel târziu la data de 25 mai 2012.
Articolul 2
Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) din Regula
mentul (UE) nr. 65/2011, pentru anul de depunere a cererilor
2012, nicio reducere prevăzută la articolul 23 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 nu se aplică cererilor de plată
depuse pentru Portugalia continentală și Madeira în temeiul
titlului I din partea II a Regulamentului (UE) nr. 65/2011 pe
motivul depunerii cu întârziere a cererilor unice, dacă aceste
cereri au fost depuse până cel târziu la data de 11 iunie 2012.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2012.
(1) JO L 124, 8.6.1971, p. 1–2.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 646/2012 AL COMISIEI
din 16 iulie 2012
de stabilire a normelor detaliate privind amenzile și daunele cominatorii potrivit Regulamentului
(CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(6)

Aceste norme și proceduri ar trebui să fie ghidate de
nevoia de a asigura cele mai înalte standarde posibile
de siguranță și de protecție a mediului, de necesitatea
de a încuraja o bună desfășurare a investigației și a
fazelor de luare a deciziilor, precum și de necesitatea
de a garanta corectitudinea și transparența procedurilor
și a impunerii de amenzi și daune cominatorii.

(7)

Dispozițiile prezentului regulament pot fi puse în aplicare
în mod eficient numai într-un cadru de cooperare strânsă
între statele membre, Comisie și agenție. Astfel, este
necesară stabilirea de mecanisme de consultare și
cooperare între acestea pentru a asigura buna desfășurare
a investigației și a procesului de luare a deciziilor în ceea
ce privește presupusele încălcări.

(8)

Este adecvat ca, în scopul inițierii și desfășurării
procedurii în caz de neconformare și al cuantificării
amenzilor și daunelor cominatorii, Comisia și agenția
să țină cont de alte proceduri împotriva aceluiași
deținător de certificat, care au fost inițiate sau încheiate
de către un stat membru sau de către țări terțe.

(9)

Comisia și agenția ar trebui să ia în considerare, de
asemenea, orice procedură inițiată și nefinalizată sau
orice decizie luată de către agenție în ceea ce privește
modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certifi
catului relevant în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
216/2008.

(10)

Fără a se aduce atingere legislației Uniunii care previne
utilizarea informațiilor în materie de siguranță cu scopul
stabilirii vinovăției sau răspunderii, în special articolul 16
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,
articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.
996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului
din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea
accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de
abrogare a Directivei 94/56/CE (2) și articolul 7 din
Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea eveni
mentelor în aviația civilă (3), orice putere de supraveghere
încredințată Comisiei sau agenției prin legislația Uniunii
în ceea ce privește certificatele eliberate în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 poate fi utilizată în
cursul investigației sau în cursul etapelor de luare a deci
ziilor cu privire la o astfel de procedură în caz de necon
formare. Decizia Comisiei de impunere a unor amenzi și
daune cominatorii ar trebui să fie bazată pe investigația
efectuată de agenție, pe observațiile deținătorului certifi
catului supus procedurii în caz de neconformare și, acolo
unde este cazul, pe alte informații transmise Comisiei și
agenției.

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008
privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea
unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a
Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr.
1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 25
alineatul (3),
întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmărește să stabilească
și să mențină un nivel înalt și unitar de siguranță a
aviației civile în Europa. Regulamentul menționat
prevede mijloacele de realizare a acestui obiectiv și a
altor obiective în domeniul siguranței aviației civile.
În temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008, Agenția
Europeană de Siguranță a Aviației („agenția”) este respon
sabilă de certificarea anumitor produse, persoane și între
prinderi. În domeniile aflate sub responsabilitatea sa,
agenția trebuie să vegheze ca produsele, persoanele și
întreprinderile respective să respecte cerințele aplicabile,
incluzând dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008
și normele de punere în aplicare a acestuia.

(3)

În cazurile în care deficiențe potențiale identificate nu au
fost soluționate în mod adecvat în cursul procesului de
supraveghere existent, articolul 25 din Regulamentul (CE)
nr. 216/2008 conferă putere Comisiei ca, la cererea
agenției, să impună amenzi sau daune cominatorii
deținătorilor de certificate eliberate de agenție pentru
încălcarea intenționată sau neintenționată a oricărei
obligații prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008
sau în normele de punere în aplicare a acestuia.

(4)

Prin introducerea de amenzi și daune cominatorii,
Comisia ar dispune de un instrument suplimentar care
să îi permită să reacționeze mai nuanțat, mai flexibil și
mai gradat în caz de încălcare a normelor, în comparație
cu retragerea unui certificat pe care agenția l-a eliberat.

(5)

Este necesar să se stabilească norme privind procedurile,
investigațiile, măsurile asociate și raportarea de către
agenție, precum și norme de procedură pentru luarea
de decizii, inclusiv dispoziții privind cuantificarea și
încasarea amenzilor și a daunelor cominatorii. Este
necesar, de asemenea, să se stabilească criterii detaliate
pentru stabilirea valorii amenzii sau a daunelor comina
torii.

(1) JO L 79, 13.3.2008, p. 1.

(2) JO L 295, 12.11.2010, p. 35.
(3) JO L 167, 4.7.2003, p. 23.
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Este adecvat să se ofere deținătorilor de certificate posi
bilitatea ca, în cadrul unui termen specificat, să se
conformeze în mod voluntar Regulamentului (CE)
nr. 216/2008 și normelor de punere în aplicare a
acestuia, caz în care nu ar trebui impuse amenzi sau
daune cominatorii de către Comisie. Totuși, această posi
bilitate de a demonstra conformarea voluntară ar trebui
să fie limitată în timp.

2.

17.7.2012

Prezentul regulament se aplică impunerii:

(a) de amenzi persoanelor și întreprinderilor cărora Agenția
Europeană de Siguranță a Aviației („agenția”) le-a eliberat
un certificat („deținător de certificat”) în cazul în care,
intenționat sau neintenționat, dispozițiile Regulamentului
(CE) nr. 216/2008 sau normele de punere în aplicare a
acestuia au fost încălcate și în cazul în care sunt implicate
interese ale Uniunii;

(12)

Ar trebui ca deciziile de impunere de amenzi și daune
cominatorii să fie bazate exclusiv pe motivele cu privire
la care deținătorul certificatului în cauză a putut formula
observații.

(b) de daune cominatorii deținătorilor de certificat prevăzuți la
litera (a) în scopul de a îi obliga să respecte Regulamentul
(CE) nr. 216/2008 sau normele sale de punere în aplicare.

(13)

Amenzile și daunele cominatorii impuse ar trebui să fie
eficiente, proporționale și disuasive, având în vedere
circumstanțele specifice cazului.

PROCEDURĂ ÎN CAZ DE NECONFORMARE

(14)

(15)

(16)

Este adecvat să se prevadă o procedură specifică în
cazurile în care Comisia intenționează să impună daune
cominatorii pentru lipsa de cooperare cu Comisia sau cu
agenția din partea unui deținător de certificat care face
obiectul unei proceduri în caz de neconformare, în ceea
ce privește măsurile de investigare sau alte cereri de infor
mații.
Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și
principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește dreptul
la apărare și principiul confidențialității, în conformitate
cu principiile generale de drept și cu jurisprudența Curții
de Justiție a Uniunii Europene.
În scopul asigurării certitudinii juridice în desfășurarea
procedurii în caz de neconformare este necesar să fie
stabilite norme detaliate privind calcularea termenelor și
a termenelor de prescripție pentru impunerea și
executarea amenzilor și a daunelor cominatorii.

(17)

Deciziile prin care se impun amenzi și daune cominatorii
ar trebui să aibă caracter executoriu în conformitate cu
articolul 299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene și ar trebui să fie supuse controlului Curții de
Justiție a Uniunii Europene.

(18)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul arti
colului 65 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL II

SECȚIUNEA 1

Investigația
Articolul 2
Procedura în caz de neconformare
1.
Procedura în caz de neconformare menționată în
prezentul capitol cuprinde toate etapele administrative ale inves
tigării posibilelor încălcări ale dispozițiilor Regulamentului (CE)
nr. 216/2008 sau ale normelor de punere în aplicare a acestuia.
2.
Agenția poate iniția procedura în caz de neconformare din
proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea Comisiei sau
a unui stat membru.
3.
În cazul în care inițierea procedurii în caz de necon
formare este rezultatul unei cereri din partea Comisiei sau a
unui stat membru, Comisia sau statul membru este informat
de către agenție cu privire la cursul dat cererii lor.
Articolul 3
Cererile de informații
1.
Pentru inițierea și efectuarea unei proceduri în caz de
neconformare, agenția poate utiliza orice informații obținute
în exercitarea oricărei puteri de supraveghere încredințate ei
prin legislația Uniunii în ceea ce privește certificatele eliberate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Această
împuternicire nu aduce atingere legislației Uniunii care previne
utilizarea de informații în sensul stabilirii vinovăției sau răspun
derii.
2.
Anterior inițierii unei proceduri în caz de neconformare,
agenția poate solicita deținătorului certificatului în cauză
informații referitoare la presupusa nerespectare a legislației.

DISPOZIȚII GENERALE

Agenția precizează scopul solicitării și faptul că este făcută în
baza prezentului regulament și specifică un termen pentru
transmiterea informațiilor.

Articolul 1

Articolul 4

Obiect și domeniu de aplicare

Notificarea

1.
Prezentul regulament stabilește norme detaliate pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în
ceea ce privește criteriile pentru stabilirea valorii amenzii sau
a daunei cominatorii, procedurile de investigare, măsurile și
raportarea asociate, normele de procedură pentru luarea deci
ziilor, incluzând dispoziții privind dreptul la apărare, accesul la
dosare, reprezentarea legală, confidențialitatea și dispozițiile
privind termenele, precum și cuantificarea și încasarea
amenzilor și a daunelor cominatorii.

1.
Agenția trimite o notificare scrisă privind inițierea unei
proceduri în caz de neconformare deținătorului certificatului,
Comisiei și autorităților aeronautice naționale din statul
(statele) membru (membre) sau statul (statele) terț (terțe) în
care deținătorul certificatului are sediul principal de activitate
și unde a avut loc încălcarea, precum și, atunci când este
cazul, autorităților aeronautice din țări terțe și organizațiilor
internaționale competente în domeniile vizate de prezentul
regulament.

CAPITOLUL I
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Notificarea:

(a) prezintă acuzațiile la adresa deținătorului certificatului,
precizând dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008
sau normele sale de punere în aplicare presupuse a fi
încălcate și dovezile pe care se bazează acuzațiile respective;
și
(b) informează deținătorul certificatului cu privire la faptul că
pot fi impuse amenzi sau daune cominatorii.
Articolul 5
Investigațiile
1.
Odată ce investigația a fost inițiată, agenția clarifică faptele
și acuzațiile.
2.
Agenția poate solicita deținătorului certificatului să
furnizeze explicații scrise sau orale ori detalii sau documente.
Cererea se adresează în scris deținătorului certificatului. Agenția
precizează temeiul juridic și scopul cererii, fixează un termen
până la care trebuie furnizate informațiile și informează
deținătorul certificatului cu privire la daunele cominatorii
prevăzute la articolul 16 alineatul (1) literele (a) și (b) pentru
refuzul de a da curs cererii sau pentru furnizarea de informații
incorecte sau înșelătoare.
3.
Agenția poate solicita autorităților aeronautice naționale să
coopereze în cadrul investigației și, în special, să furnizeze orice
informații cu privire la presupusa încălcare.
Cererea precizează temeiul juridic și scopul cererii și fixează un
termen pentru comunicarea răspunsului sau pentru desfășurarea
investigației.
4.
Agenția poate solicita oricăror persoane fizice sau juridice
sau oricăror autorități aeronautice din țări terțe să furnizeze
informații cu privire la presupusa încălcare.
Cererile precizează temeiul juridic și scopul cererii și fixează un
termen până la care informațiile trebuie furnizate.
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ea notifică în scris o comunicare privind obiecțiunile către
deținătorul certificatului în cauză. Comunicarea privind
obiecțiunile conține:
(a) acuzațiile la adresa deținătorului certificatului, precizând
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008 sau
normele sale de punere în aplicare presupuse a fi încălcate
și dovezile pe care se bazează acuzațiile respective;
(b) informația că ar putea fi impuse amenzi sau daune comi
natorii.
2.
La notificarea comunicării privind obiecțiunile, agenția
invită deținătorul certificatului să transmită observații scrise ca
răspuns. Ea face această invitație în scris, indicând un termen
pentru transmiterea observațiilor respective.
Articolul 8
Audierea
1.
În cazul în care titularul de certificat o solicită, agenția îi
oferă posibilitatea de a-și prezenta argumentele în cadrul unei
audieri.
2.
Dacă este necesar, agenția poate invita autoritățile aero
nautice naționale sau oricare alte persoane să ia parte la audiere.
3.
Audierea nu este publică. Fiecare persoană poate fi audiată
separat sau în prezența altor persoane invitate să participe,
având în vedere interesul legitim al deținătorilor de certificate
și al altor persoane de a-și proteja secretele de afaceri și alte
informații confidențiale.
Articolul 9
Termenele
În scopul asigurării securității juridice în desfășurarea procedurii
de investigare, Agenția stabilește norme detaliate pentru
stabilirea termenelor.

Articolul 6

Articolul 10

Conformarea voluntară

Raportarea

1.
La momentul notificării inițierii procedurii în caz de
neconformare sau ulterior, agenția stabilește un termen în care
deținătorul certificatului poate indica în scris că s-a conformat
în mod voluntar sau, dacă este cazul, că intenționează să se
conformeze dispozițiilor încălcate. În cazul conformării
voluntare de către deținătorul certificatului în termenul stabilit
de agenție, aceasta încheie procedura respectivă.

1.
Agenția prezintă Comisiei, statelor membre și
deținătorului certificatului un raport care rezumă constatările
sale în urma investigației desfășurate în conformitate cu
dispozițiile prezentei secțiuni. Agenția transmite Comisiei și
dosarul investigației.

Agenția nu este obligată să ia în considerare răspunsurile
primite după expirarea termenului respectiv.

2.
În cazul în care raportul agenției concluzionează că
deținătorul certificatului a încălcat dispozițiile Regulamentului
(CE) nr. 216/2008 sau normele sale de punere în aplicare,
raportul include și:

2.
Termenul prevăzut la alineatul (1) nu expiră în niciun caz
ulterior datei la care agenția notifică comunicarea privind
obiecțiunile prevăzută la articolul 7.

(a) o evaluare a circumstanțelor cazului în conformitate cu
criteriile prevăzute la articolul 15 din prezentul regulament;

Articolul 7

(b) o cerere către Comisie de impunere a unor amenzi sau
daune cominatorii;

Comunicarea privind obiecțiunile
1.
În cazul în care agenția a stabilit faptele și a constatat că
există motive ca procedura în caz de neconformare să continue,

(c) o propunere motivată care să conțină o valoare a amenzilor
sau daunelor cominatorii prevăzute în secțiunea 3.
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3.
Agenția adoptă raportul ei cel mai târziu la [12 luni] de la
notificarea inițierii procedurii în caz de neconformare în confor
mitate cu articolul 4 sau cel mai târziu la [6 luni] de la noti
ficarea de către Comisie privind returnarea dosarului în confor
mitate cu articolul 12.
SECȚIUNEA 2

Luarea deciziilor
Articolul 11
Cererea de informații
1.
În cazul în care, în urma unei cereri din partea agenției
formulate în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (b),
Comisia decide să continue procedura în caz de neconformare,
aceasta poate solicita în scris deținătorului certificatului să
furnizeze explicații scrise sau orale ori date sau documente.
Într-un astfel de caz, Comisia informează deținătorul certifi
catului cu privire la daunele cominatorii prevăzute la articolul 16
alineatul (1) literele (c) și (d) pentru lipsa de conformare la
cerere sau pentru furnizarea de informații incorecte sau
înșelătoare.
Comisia poate cere, de asemenea, agenției, autorităților aero
nautice naționale sau oricăror persoane fizice sau juridice să
furnizeze informații legate de presupusa încălcare.
2.
Comisia se asigură că deținătorul certificatului poate
furniza orice explicații scrise sau date sau documente în
sprijinul propriului caz. Deținătorii de certificate pot solicita o
audiere, dar Comisia are dreptul să accepte o astfel de cerere
numai în cazul în care o consideră necesară.
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Comisia poate, prin aceeași decizie, să impună daune comi
natorii pe zi de întârziere care să nu depășească 2,5% din
venitul zilnic mediu sau din cifra de afaceri zilnică medie a
deținătorului certificatului în exercițiul financiar precedent.
Aceste daune cominatorii pot fi impuse pe o perioadă începând
de la data notificării deciziei până la data încetării încălcării.
3.
În sensul alineatelor (1) și (2), exercițiul financiar
precedent se referă la exercițiul financiar precedent datei
deciziei menționate la alineatul (1).
4.
Amenzile și daunele cominatorii sunt de natură adminis
trativă.
5.
Decizia prin care se impun amenzile și daunele comi
natorii este executorie.
Articolul 14
Conținutul deciziilor
1.
Decizia menționată la articolul 13 este bazată exclusiv pe
motivele pe baza cărora deținătorul certificatului a putut să
transmită Comisiei observații.
2.
Comisia informează deținătorul certificatului cu privire la
căile de atac disponibile.
3.
Comisia comunică statelor membre și agenției adoptarea
deciziei.

Articolul 12

4.
Atunci când publică detalii privind decizia sa și
informează statele membre, Comisia are în vedere interesele
legitime ale deținătorilor de certificate și ale altor persoane în
protejarea secretelor lor comerciale.

O nouă perioadă de investigație

Articolul 15

Având în vedere raportul agenției, observațiile deținătorului
certificatului cu privire la respectivul raport, precum și alte
informații relevante, Comisia poate considera că sunt necesare
informații suplimentare. În acest caz, Comisia poate returna
dosarul către agenție. Comisia indică clar agenției care sunt
faptele punctuale pe care agenția trebuie să le investigheze în
continuare și, dacă este cazul, sugerează posibile măsuri de
investigare în sensul respectiv, astfel cum este prevăzut în Regu
lamentul (CE) nr. 216/2008. Secțiunea 1 a Capitolului II din
prezentul regulament se aplică desfășurării noii perioade de
investigație.

Criterii care ghidează aplicarea și calcularea amenzilor și a
daunelor cominatorii

SECȚIUNEA 3

Deciziile privind amenzile și daunele cominatorii
Articolul 13
Amenzile și daunele cominatorii și valorile lor maxime
1.
În cazul în care, în urma luării deciziilor prevăzute în
secțiunea 2, Comisia constată că deținătorul certificatului a
încălcat, intenționat sau prin neglijență, Regulamentul (CE) nr.
216/2008 sau normele sale de punere în aplicare, ea poate
adopta o decizie de impunere a unei amenzi care să nu
depășească 4% din venitul anual sau din cifra de afaceri
anuală a deținătorului certificatului din exercițiul financiar
precedent.
2.
În cazul în care deținătorul certificatului nu a încetat
încălcarea la data adoptării deciziei menționate la alineatul (1),

1.
În procesul de stabilire a oportunității impunerii unor
amenzi sau a unor daune cominatorii, precum și a valorii
acestora, Comisia este ghidată de principiile eficienței,
proporționalității și disuasiunii.
2.
În fiecare caz, Comisia ia în considerare, dacă este
relevant, următoarele circumstanțe:
(a) gravitatea și efectele încălcării, în special implicațiile și
consecințele pentru siguranță și pentru mediul înconjurător
a unei asemenea încălcări;
(b) gradul de diligență și cooperare demonstrat de către
deținătorul certificatului în detectarea încălcării și aplicarea
de măsuri corective sau în cursul procedurii în caz de
neconformare sau orice obstrucționare din partea
deținătorului certificatului a detectării unei încălcări și a
desfășurării unei proceduri în caz de neconformare sau
orice neconformare din partea deținătorului certificatului
față de cererile agenției, Comisiei sau unei autorități aero
nautice naționale în aplicarea prezentului regulament;
(c) buna credință a deținătorului certificatului în interpretarea și
îndeplinirea obligațiilor deținătorilor de certificate în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau cu normele
sale de punere în aplicare sau orice dovadă de inducere voită
în eroare din partea deținătorului certificatului;
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(d) cifra de afaceri implicată în cazul respectiv și capacitatea
economică a deținătorului certificatului în cauză;
(e) necesitatea de a adopta măsuri provizorii sau de urgență;
(f) repetarea, frecvența sau durata încălcării de către deținătorul
certificatului;
(g) sancțiuni precedente, incluzând penalități financiare, impuse
aceluiași deținător de certificat.
3.
În stabilirea valorii amenzii și a daunei cominatorii,
Comisia ia în considerare orice măsuri de impunere luate deja
cu privire la deținătorul certificatului la nivel național sau de
către agenție pe baza acelorași temeiuri juridice și a acelorași
fapte.
SECȚIUNEA 4

Lipsa de cooperare
Articolul 16
Daune cominatorii pentru lipsa de cooperare
1.
La cererea agenției sau din proprie inițiativă, Comisia
poate aplica, prin decizia sa, deținătorilor certificatelor daune
cominatorii pe zi de maximum [0,5]% din venitul zilnic
mediu sau din cifra de afaceri zilnică medie a deținătorului
certificatului în exercițiul financiar precedent, în cazul în care,
în mod intenționat sau neintenționat:
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(a) orice procedură în caz de neconformare inițiată sau
încheiată deja de către un stat membru sau o țară terță
împotriva aceluiași deținător de certificat și pe baza
acelorași temeiuri juridice și a acelorași fapte; și de
(b) orice procedură inițiată de către agenție în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 216/2008 împotriva aceluiași deținător de
certificat și pe baza acelorași temeiuri juridice și a acelorași
fapte, în vederea modificării, limitării, suspendării sau
revocării certificatului relevant.
SECȚIUNEA 5

Articolul 19
Recuperarea amenzilor și a daunelor cominatorii
Comisia va proceda la recuperarea amenzilor și a daunelor
cominatorii prin instituirea unui ordin de recuperare și
emiterea unei note de debit adresată deținătorului certificatului
în cauză în conformitate Regulamentul (CE, Euratom) nr.
1605/2002 al Consiliului (1) și cu Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 2342/2002 al Comisiei (2).
CAPITOLUL III
ACCESUL
LA
DOSAR,
REPREZENTAREA
LEGALĂ,
CONFIDENȚIALITATEA ȘI DISPOZIȚIILE PRIVIND TERMENELE
SECȚIUNEA 1

(a) nu se conformează unei investigații declanșate în temeiul
articolului 5;

Dreptul la apărare

(b) furnizează informații incorecte sau înșelătoare în cadrul unei
investigații declanșate în temeiul articolului 5;

Accesul la dosar

(c) nu dau curs unei cereri de informații formulate în temeiul
articolului 11;
(d) furnizează informații incorecte sau înșelătoare în cadrul unei
cereri de informații adresate în temeiul articolului 11.
Daunele cominatorii pot fi impuse pe o perioadă începând de la
data notificării deciziei respective până la încetarea lipsei de
cooperare.
2.
În sensul alineatului (1), exercițiul financiar precedent se
referă la exercițiul financiar precedent datei deciziei menționate
la alineatul (1).
Articolul 17
Procedură
În cazul în care Comisia intenționează să adopte o decizie
conform articolului 16 alineatul (1), ea trimite în prealabil o
notificare scrisă deținătorului certificatului, stabilind un termen
până la care deținătorul certificatului poate prezenta Comisiei
observații în scris.
Comisia nu este obligată să ia în considerare observațiile în scris
primite după expirarea termenului respectiv.
Articolul 18
Complementaritatea procedurilor
În sensul inițierii și desfășurării procedurii în caz de necon
formare, Comisia și agenția țin cont de orice:

Articolul 20
1.
În urma notificării formulate în temeiul articolului 4,
deținătorul certificatului are dreptul, la cerere, să consulte docu
mentele și celelalte materiale deținute de Comisie și de agenție
care servesc ca dovezi ale unei presupuse încălcări.
2.
Documentele obținute în baza dreptului de a avea acces la
dosar sunt folosite numai în cadrul procedurilor judiciare sau
administrative desfășurate în cadrul aplicării prezentului regu
lament.
Articolul 21
Reprezentare legală
Deținătorul certificatului are dreptul la reprezentare legală pe
întreaga durată a procedurii în caz de neconformare.
Articolul 22
Confidențialitatea, secretul profesional și dreptul de
abținere de la declarații
1.
Fără a aduce atingere schimbului de informații și utilizării
acestora prevăzute la articolul 5 alineatul (3) și la articolul 11
alineatul (1), o procedură în caz de neconformare se desfășoară
respectând principiile confidențialității și secretului profesional.
Comisia, agenția și autoritățile aeronautice naționale, în cazul în
care sunt implicate în temeiul articolului 5 alineatul (3) și al
(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 357, 31.12.2002, p. 1.
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articolul 11 alineatul (1), funcționarii lor și alte persoane care
lucrează sub supravegherea lor nu dezvăluie informațiile
obținute sau schimbate în temeiul prezentului regulament și
de tipul celor care intră sub incidența obligațiilor privind
secretul profesional și confidențialitatea.
2.
Fără a aduce atingere dreptului de a avea acces la dosar,
deținătorul certificatului nu are acces la secrete de afaceri, la
informații confidențiale sau la documentele interne deținute de
Comisie sau agenție.
3.
Orice persoană care transmite observații sau informații în
temeiul prezentului regulament identifică în mod clar orice
materiale considerate a fi confidențiale, motivând caracterul
confidențial și furnizează o versiune separată neconfidențială
până la data stabilită de Comisie sau de agenție. În absența
unei astfel de identificări, Comisia poate presupune că obser
vațiile sau informațiile transmise nu conțin informații
confidențiale.
4.
Deținătorul de certificat are dreptul de a se abține de la
declarații în situațiile în care ar trebui să furnizeze răspunsuri
care pot implica recunoașterea existenței unei încălcări.
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Termenul începe în ziua în care se comite încălcarea. Cu toate
acestea, în cazul încălcărilor continue sau repetate, termenul
începe în ziua în care încetează încălcarea.
2.
Orice acțiune întreprinsă de Comisie sau de agenție în
interesul investigației sau al procedurii în caz de neconformare
întrerupe termenele de prescripție menționate la alineatul (1).
Termenul de prescripție este întrerupt în data la care acțiunea
este notificată deținătorului certificatului.
3.
Fiecare întrerupere face ca termenul să înceapă din nou de
la zero. Totuși, termenul de prescripție nu este mai lung decât
dublul termenului de prescripție inițial, cu excepția cazului în
care termenul de prescripție este suspendat în temeiul
alineatului (4). În cazul respectiv, termenul de prescripție se
prelungește cu perioada în care termenul de prescripție este
suspendat.
4.
Termenul de prescripție pentru impunerea daunelor comi
natorii este suspendat în perioada în care decizia Comisiei face
obiectul unor proceduri pendinte în fața Curții de Justiție a
Uniunii Europene.
Articolul 25

SECȚIUNEA 2

Dispoziții privind termenele
Articolul 23
Aplicarea termenelor
1.
Termenele stabilite în prezentul regulament încep din ziua
următoare datei primirii unei comunicări ori a datei înmânării
unei comunicări.
În cazul în care deținătorul de certificat are obligația să
comunice observații sau informații într-un anumit termen,
este suficient ca respectiva comunicare să fi fost expediată
prin poștă cu confirmare de primire înainte de expirarea
termenului relevant.
2.
În cazul în care termenul expiră într-o zi de sâmbătă sau
de duminică sau într-o zi de sărbătoare legală, acesta se
prelungește până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare.
3.
La stabilirea termenelor prevăzute în prezentul regu
lament, Comisia și agenția, după caz, au în vedere atât timpul
necesar pentru pregătirea comunicării, cât și urgența cazului.
4.
Dacă este cazul și în urma unei cereri motivate transmise
înainte de expirarea termenului inițial, termenele pot fi
prelungite.

Termene de prescripție pentru încasarea amenzilor și a
daunelor cominatorii
1.
Dreptul de a declanșa o procedură de recuperare expiră la
un an de la data la care decizia adoptată în temeiul articolului
13 sau 16 a devenit definitivă.
2.
Termenul de prescripție a recuperării amenzilor și a
daunelor cominatorii este întrerupt de orice acțiune a
Comisiei sau a unui stat membru care acționează la cererea
Comisiei menită să impună plata amenzii sau a daunelor comi
natorii.
3.
Fiecare întrerupere face ca termenul să înceapă din nou de
la zero.
4.
Termenul de prescripție pentru recuperarea amenzilor și a
daunelor cominatorii este suspendat în perioada:
(a) prevăzută pentru efectuarea plății;
(b) în care efectuarea plății este suspendată în temeiul unei
hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26
Articolul 24

Aplicarea

Termene de prescripție pentru impunerea amenzilor și a
daunelor cominatorii

În cazul încălcărilor care au început înainte de intrarea în
vigoare a prezentului regulament, acesta se aplică părții
încălcării care are loc după data respectivă.

1.
Dreptul Comisiei de a adopta o decizie de impunere a
unor amenzi și a unor daune cominatorii în temeiul articolului
13 expiră după cinci ani.
În cazul daunelor cominatorii menționate la articolul 16,
dreptul Comisiei de a adopta o decizie de impunere a unei
astfel de daune expiră după trei ani.

Articolul 27
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

L 187/35

L 187/36

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

17.7.2012

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 647/2012 AL COMISIEI
din 16 iulie 2012
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și
legume
din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate
în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),
având în vedere Regulamentul de punere în
nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
Consiliului în sectorul fructelor și legumelor
fructelor și legumelor procesate (2), în special
alineatul (1),

aplicare (UE)
de stabilire a
1234/2007 al
și în sectorul
articolul 136

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Re
gulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt sta
bilite în anexa la prezentul regulament.

întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011
prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru
stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jur
nalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Comisie,
pentru președinte
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe (1)

0702 00 00

MK
ZZ

41,0
41,0

0707 00 05

TR
ZZ

95,4
95,4

0709 93 10

TR
ZZ

107,9
107,9

0805 50 10

AR
BO
UY
ZA
ZZ

85,3
90,5
94,5
94,1
91,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

137,4
91,3
115,6
125,2
127,8
161,0
109,1
123,9

0808 30 90

AR
CL
ZA
ZZ

122,4
125,5
121,2
123,0

0809 10 00

TR
ZZ

182,5
182,5

0809 29 00

TR
ZZ

345,5
345,5

0809 30

TR
ZZ

177,9
177,9

Valoarea forfetară de import

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA 2012/388/PESC A CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

„Articolul 1a

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

(1)
Se interzice importul direct sau indirect, achiziționarea
sau transportul de cărbune de lemn din Somalia, indiferent
dacă acest cărbune provine sau nu din Somalia.

întrucât:

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea stabilirii
produselor relevante cărora li se aplică prezenta dispoziție.

(1)

La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia
2010/231/PESC (1).

(2)

La 17 februarie 2012, Comitetul de sancțiuni al
Consiliului de Securitate instituit în temeiul Rezoluției
CSONU 751 (1992) privind Somalia („Comitetul de
sancțiuni”) a actualizat lista persoanelor și a entităților
cărora li se aplică măsurile restrictive.

(3)

(4)

La 22 februarie 2012, Consiliul de Securitate al Organi
zației Națiunilor Unite a adoptat RCSONU 2036 (2012)
prin care s-a decis că statele membre iau măsurile
necesare pentru a împiedica importul direct sau indirect
de cărbune de lemn din Somalia, indiferent dacă acest
cărbune provine sau nu din Somalia.
Decizia 2010/231/PESC
consecință,

ar

trebui

modificată

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În Decizia 2010/231/PESC se introduce următorul articol:

(1) JO L 105, 27.4.2010, p. 17.

în

(2)
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de
finanțare sau asistență financiară, precum și de servicii de
asigurare și reasigurare, în legătură cu importul, achiziționarea
sau transportul de cărbune de lemn din Somalia.”.
Articolul 2
Persoana care figurează în anexa la prezenta decizie se adaugă
pe lista persoanelor prevăzută în secțiunea I din anexa la Decizia
2010/231/PESC.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS
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ANEXĂ
Persoana menționată la articolul 2
Jim’ale, Ali Ahmed Nur [alias: (a) Jim’ale, Ahmed Ali, alias: (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, alias: (c) Jim’ale, Sheikh Ahmed,
alis: (d) Jim’ale, Ahmad Ali, alias: (e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)
Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Eilbur, Somalia. Cetățenia: Somalia. Altă cetățenie: Djibouti Pașaport: A0181988
(Somalia), expirat la 23 ianuarie 2011. Loc: Djibouti, Republica Djibouti. Data desemnării de către ONU: 17 februarie
2012.
Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) a deținut roluri de conducere în cadrul fostului Consiliu somalez al instanțelor islamice,
cunoscut și sub denumirea de Uniunea instanțelor islamice somaleze, care a fost un element islamist radical. Elementele
cele mai radicale ale Uniunii instanțelor islamice somaleze au format, în cele din urmă, grupul cunoscut sub denumirea de
Al-Shabaab. În aprilie 2010, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în conformitate
cu Rezoluțiile 751 (1992) și 1907 (2009) privind Somalia și Eritreea („Comitetul pentru sancțiuni Somalia/Eritreea”) a
inclus Al Shabaab pe o listă în vederea aplicării unor sancțiuni specifice. Comitetul a inclus Al-Shabaab pe listă ca fiind o
entitate implicată în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Somaliei în mod direct sau indirect, inclusiv în
acte care reprezintă o amenințare pentru guvernul federal de tranziție somalez,dar fără a se limita la acestea.
În conformitate cu raportul Grupului de monitorizare al Comitetului pentru sancțiuni Somalia/Eritreea (S/2011/433),
Jim’ale este identificat drept un om de afaceri important, implicat în ciclul Al-Shabaab de comercializare a cărbunelui de
lemn și a zahărului și care beneficiază de relații privilegiate cu Al-Shabaab.
Jim’ale este identificat drept unul dintre principalii finanțatori ai Al-Shabaab și aderă la ideologia Al-Shabaab. Jim’ale a
oferit finanțare și sprijin politic fundamentale pentru Hassan Dahir Aweys („Aweys”), care a fost, de asemenea, inclus pe
lista Comitetului pentru sancțiuni Somalia/Eritreea. Se pare că, la jumătatea anului 2011, fostul adjunct al Al-Shabaab,
emirul Muktar Robow, adopta în continuare poziții politice în cadrul organizației Al-Shabaab. Robow i-a implicat pe
Aweys și Jim’ale într-un efort de promovare a obiectivelor lor comune și de consolidare a orientării lor globale în
contextul rupturii din cadrul conducerii Al-Shabaab.
În toamna anului 2007, Jim’ale a înființat în Djibouti o companie-paravan pentru activități extremiste, denumită
„Investors Group”. Obiectivul pe termen scurt al grupului a fost să destabilizeze Somaliland, prin finanțarea de activități
extremiste și achiziții de armament. Grupul a contribuit la contrabanda cu arme de calibru mic din Eritreea, prin Djibouti,
în regiunea a 5-a din Etiopia, unde extremiștii primeau transportul. De la jumătatea anului 2008, Jim’ale a continuat să
desfășoare activități în cadrul Investors Group.
În septembrie 2010, Jim’ale a înființat ZAAD, o afacere care consta în transferuri de bani de la mobil la mobil, și a
încheiat un contract cu Al-Shabaab pentru a face transferurile de bani mai anonime prin eliminarea necesității de a se
identifica.
De la sfârșitul anului 2009, Jim’ale deținea un fond hawala cunoscut, prin intermediul căruia colecta zakat, care era oferit
grupului Al-Shabaab.
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DECIZIA 2012/389/PESC A CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în
statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43
alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate,

autonome durabile pentru consolidarea permanentă a securității
maritime a acestora, inclusiv aceea de a combate pirateria și
guvernanța în domeniul maritim. Înițial, EUCAP NESTOR
pune accentul pe zona geografică formată din Djibouti, Kenya,
Seychelles și Somalia. EUCAP NESTOR se va desfășura și în
Tanzania, după primirea de către Uniune a unei invitații din
partea autorităților din Tanzania.
Articolul 3

întrucât:

Atribuții

La 14 noiembrie 2011, Consiliul a adoptat un cadru
strategic pentru Cornul Africii, pentru a orienta angaja
mentul al UE în regiune.

(1)
În vederea îndeplinirii mandatului menționat la articolul 2,
EUCAP NESTOR îi revin următoarele atribuții:

(2)

La 8 decembrie 2011, Consiliul a adoptat Decizia
2011/819/PESC (1) privind numirea unui reprezentant
special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii.

(a) să ofere asistență autorităților din regiune în vedea orga
nizării eficiente a agențiilor pentru securitate maritimă
care îndeplinesc funcția de pază de coastă;

(3)

La 16 decembrie 2011, Consiliul a convenit asupra
conceptului de gestionare a crizelor pentru misiunea de
consolidare a capacităților maritime regionale.

(4)

La 23 martie 2012, Consiliul a adoptat Decizia
2012/173/PESC (2) privind activarea Centrului de
operații al UE pentru misiunile și operațiile Politicii
comune de securitate și apărare în Cornul Africii.

(1)

(5)

Guvernele din Djibouti, Kenya și Seychelles, precum și
guvernul federal de tranziție din Somalia au salutat
desfășurarea misiunii în țările respective.

(6)

La 18 iunie 2007, Consiliul a aprobat orientările privind
structura de comandă și control pentru operațiile civile
ale UE în gestionarea crizelor.

(7)

Pentru misiunea instituită prin prezenta decizie, ar trebui
să fie activată celula de supraveghere.

(8)

Misiunea se va desfășura în contextul unei situații care sar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la
articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană
(TUE),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Misiune
Prin prezenta decizie, Uniunea instituie o misiune de
consolidare a capacităților maritime regionale în Cornul Africii
(EUCAP NESTOR).
Articolul 2
Mandat
EUCAP NESTOR urmărește să asiste, în statele din Cornul
Africii și vestul Oceanului Indian, dezvoltarea unei capacități
(1) JO L 327, 9.12.2011, p. 62.
(2) JO L 89, 27.3.2012, p. 66.

(b) să ofere cursuri de formare și expertiză în formare, pentru
întărirea capacităților maritime ale statelor din regiune,
inițial Djibouti, Kenya și în Seychelles, în vederea obținerii
autonomiei în materie de pregătire;
(c) să ofere asistență Somaliei pentru dezvoltarea capacității sale
polițienești de coastă, susținută de un cadru juridic și de
reglementare cuprinzător;
(d) să identifice principalele lipsuri în materie de echipamente și
să asigure asistență în soluționarea acestora în mod cores
punzător mandatului EUCAP NESTOR;
(e) să ofere asistență statelor în vederea consolidării legislației
naționale și a statului de drept, prin intermediul unui
program regional de consiliere juridică, și oferirea de
expertiză juridică pentru sprijinirea elaborării legislației
pentru securitatea maritimă și a legislației naționale aferente;
(f) să promoveze cooperarea regională între autoritățile
naționale responsabile pentru securitatea maritimă;
(g) să consolideze coordonarea regională
consolidării capacității maritime;

în

domeniul

(h) să ofere consiliere strategică prin detașarea de experți în
organismele administrative principale;
(i) să implementeze proiecte privind misiunea și coordonarea
donațiilor;
(j) să dezvolte și să aplice o strategie regională de informare și
comunicare.
(2)

EUCAP NESTOR nu îndeplinește nicio funcție executivă.
Articolul 4
Lanț de comandă și structură

(1)
EUCAP NESTOR are un lanț de comandă similar unei
operații de gestionare a crizelor.

17.7.2012

(2)
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Structura EUCAP NESTOR cuprinde:

(a) sediul central al misiunii în Djibouti;
(b) birouri naționale, după necesități.
(3)
EUCAP NESTOR dispune de o celulă de proiect pentru
identificarea și punerea în aplicare a proiectelor. Acolo unde este
cazul, EUCAP NESTOR poate coordona, facilita și furniza
consultanță pentru proiectele implementate de state membre
și de state terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii
legate de EUCAP NESTOR și în sprijinul obiectivului acesteia.
Articolul 5
Comandantul operației civile

L 187/41

(2)
Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra perso
nalului, echipelor și unităților din statele contribuitoare, astfel
cum au fost desemnate de către comandantul operației civile,
precum și responsabilitatea administrativă și logistică, inclusiv
cu privire la bunurile, resursele și informațiile puse la dispoziția
EUCAP NESTOR.
(3)
Șeful misiunii emite instrucțiuni destinate întregului
personal al EUCAP NESTOR în vederea desfășurării eficiente a
EUCAP NESTOR în teatrul de operații și asigură coordonarea și
gestionarea curentă a acesteia, urmând instrucțiunile de ordin
strategic ale comandantului operației civile.
(4)
Șeful misiunii este responsabil pentru execuția bugetului
EUCAP NESTOR. În acest scop, șeful misiunii semnează un
contract cu Comisia.

(1)
Directorul Capacității civile de planificare și conducere
(CPCC) este comandantul operației civile pentru EUCAP
NESTOR.

(5)
Șeful misiunii răspunde de controlul disciplinar asupra
personalului. În cazul personalului detașat, acțiunile disciplinare
se exercită de către autoritatea națională în conformitate cu
normele naționale, de către instituția Uniunii competentă sau
de către SEAE.

(2)
Comandantul operației civile exercită comanda și
controlul EUCAP NESTOR la nivel strategic, sub controlul
politic și conducerea strategică a Comitetului politic și de secu
ritate (COPS) și sub autoritatea generală a Înaltului Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

(6)
Șeful misiunii este reprezentantul EUCAP NESTOR în
teatrul de operații și asigură EUCAP NESTOR o vizibilitate
adecvată.

(3)
Comandantul operației civile asigură, în ce privește
desfășurarea operațiilor, punerea în aplicare adecvată și
eficientă a deciziilor Consiliului și a deciziilor COPS, inclusiv
prin emiterea unor instrucțiuni la nivel strategic, după caz,
destinate șefului misiunii și îi oferă consiliere și asistență tehnică.
(4)
Centrul de operații al UE activat prin Decizia
2012/173/PESC asigură un sprijin direct pentru comandantul
operațiilor civile în ceea ce privește planificarea operațională și
desfășurarea EUCAP NESTOR.
(5)
Comandantul operației civile raportează Consiliului prin
intermediul ÎR.
(6)
Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub
comanda autorităților naționale ale statului de origine în confor
mitate cu normele naționale respective, ale instituției Uniunii
care i-a detașat, sau ale Serviciului European de Acțiune
Externă (SEAE). Autoritățile naționale transferă comandantului
operației civile controlul operațional (OPCON) asupra persona
lului, echipelor și unităților lor.

(7)
Șeful misiunii asigură coordonarea, după caz, cu alți
actori ai Uniunii prezenți pe teren. Fără a aduce atingere
lanțului de comandă, șeful misiunii primește orientări politice
la nivel local din partea RSUE, în strânsă coordonare cu șefii de
delegații ale Uniunii din regiune relevanți.
(8)
În cadrul celulei de proiect, șeful misiunii este autorizat să
facă apel la contribuții financiare din partea statelor membre sau
a unor state terțe pentru punerea în aplicare a proiectelor iden
tificate, care completează într-un mod coerent celelalte acțiuni
ale EUCAP NESTOR, dacă proiectul:
(a) este prevăzut în fișa privind implicațiile bugetare referitoare
la prezenta decizie; sau
(b) la solicitarea șefului misiunii este inclus, pe durata EUCAP
NESTOR, în fișa privind implicațiile bugetare.
În aceste condiții, șeful misiunii încheie un acord cu statele
interesate, acord care reglementează, în special, modalitățile
specifice de soluționare a oricăror plângeri formulate de terți
cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau
omisiunilor săvârșite de către șeful misiunii în utilizarea
fondurilor puse la dispoziție de statele contribuitoare.

(7)
Comandantul operației civile are răspunderea generală de
a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obligației de vigilență a
Uniunii.

În niciun caz, statele contribuitoare nu pot angaja răspunderea
Uniunii sau pe cea a ÎR în temeiul acțiunilor sau omisiunilor
șefului misiunii în utilizarea fondurilor puse la dispoziție de
statele contribuitoare.

(8)
Comandantul operației civile, Reprezentantul Special al
Uniunii Europene pentru Cornul Africii (RSUE) și șefii de
delegații ale Uniunii din regiune se consultă reciproc, după caz.

Articolul 7

Articolul 6
Șeful misiunii
(1)
Șeful misiunii își asumă responsabilitatea pentru misiune
și exercită comanda și controlul EUCAP NESTOR în teatrul de
operații și răspunde direct în fața comandantului operației civile.

Personal
(1)
EUCAP NESTOR este formată în principal din personal
detașat de statele membre, de instituțiile Uniunii sau de SEAE.
Fiecare stat membru sau instituție a Uniunii, ori SEAE, suportă
cheltuielile aferente tuturor membrilor personalului pe care i-a
detașat, inclusiv cheltuieli de călătorie spre și dinspre locul de
desfășurare, salarii, asigurări medicale și indemnizații, altele
decât diurnele aplicabile.
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(2)
Statul sau instituția Uniunii care a detașat un membru al
personalului, ori SEAE, răspunde de soluționarea oricăror
reclamații privind detașarea, fie din partea membrului respectiv,
fie cu privire la acesta, precum și de introducerea oricărei acțiuni
împotriva persoanei detașate.
(3)
EUCAP NESTOR poate recruta personal civil internațional
și personal local pe bază de contract, dacă funcțiile necesare nu
sunt asigurate de personal detașat de statele membre. În mod
excepțional, în cazuri justificate corespunzător, în cazul în care
nu sunt disponibile candidaturi adecvate din statele membre,
pot fi recrutați, după caz, pe bază de contract, resortisanți ai
unor state terțe participante.
(4)
Condițiile de angajare și drepturile și obligațiile perso
nalului internațional și local se stabilesc prin contracte între
șeful misiunii și membrii personalului respectiv.
Articolul 8
Statutul EUCAP NESTOR și al personalului său
Statutul EUCAP NESTOR și al personalului său, inclusiv, după
caz, privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare pentru
executarea și derularea în bune condiții a EUCAP NESTOR,
face obiectul unui acord încheiat în temeiul articolului 37 din
TUE și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

17.7.2012

(2)
Statele terțe care contribuie la EUCAP NESTOR au
aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea
curentă a EUCAP NESTOR ca și statele membre.
(3)
Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile relevante
privind acceptarea contribuțiilor propuse și să instituie un
comitet al contribuitorilor.
(4)
Modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe fac
obiectul unor acorduri încheiate în conformitate cu articolul 37
din TUE și al unor dispoziții tehnice suplimentare, după caz. În
cazul în care Uniunea și un stat terț încheie un acord privind
instituirea unui cadru pentru participarea respectivului stat terț
la operațiile Uniunii de gestionare a crizelor, dispozițiile respec
tivului acord se aplică în contextul EUCAP NESTOR.
Articolul 11
Securitate
(1)
Comandantul operației civile conduce planificarea de
către șeful misiunii a măsurilor de securitate și asigură imple
mentarea lor adecvată și efectivă de către EUCAP NESTOR, în
conformitate cu articolul 5.
(2)
Șeful misiunii este responsabil pentru securitatea EUCAP
NESTOR și pentru asigurarea respectării cerințelor minime de
securitate aplicabile EUCAP NESTOR, în conformitate cu
politica Uniunii privind securitatea personalului detașat în
afara Uniunii cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din
TUE și cu documentele conexe acesteia.

Articolul 9
Controlul politic și conducerea strategică
(1)
COPS exercită controlul politic și conducerea strategică
ale EUCAP NESTOR sub responsabilitatea Consiliului și a ÎR.
Prin prezenta decizie, Consiliul autorizează COPS să ia deciziile
relevante în acest sens în conformitate cu articolul 38 al treilea
paragraf din TUE. Prezenta autorizație include competența de a
numi, la propunerea ÎR, șeful misiunii și de a modifica atât
Conceptul de operații (CONOPS), cât și planul de operații
(OPLAN). Competențele decizionale cu privire la obiectivele
misiunii și la încheierea EUCAP NESTOR revin în continuare
Consiliului.
(2)

COPS raportează periodic Consiliului.

(3)
COPS primește, periodic și atunci când este necesar,
rapoarte din partea comandantului operației civile și a șefului
misiunii cu privire la chestiuni aflate în sfera de competență a
acestora.

(3)
Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior de secu
ritate al misiunii (SMSO), care se află sub autoritatea șefului
misiunii, și menține, de asemenea, o relație funcțională strânsă
cu SEAE.
(4)
Personalul EUCAP NESTOR urmează o instruire obli
gatorie în domeniul securității înainte de a-și începe exercitarea
atribuțiilor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea,
personalul EUCAP NESTOR urmează periodic, în teatrul de
operații, instruiri organizate de SMSO.
(5)
Șeful misiunii asigură protecția informațiilor UE clasificate
în conformitate cu Decizia 2011/292/UE a Consiliului din
31 martie 2011 privind normele de securitate pentru
protecția informațiilor UE clasificate (1).
Articolul 12
Celula de supraveghere
Se activează celula de supraveghere pentru EUCAP NESTOR.

Articolul 10

Articolul 13

Participarea statelor terțe

Dispoziții financiare

(1)
Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii și
cadrului instituțional unic al acesteia, statele terțe pot fi invitate
să contribuie la EUCAP NESTOR cu condiția să își asume chel
tuielile care decurg din detașarea personalului lor, inclusiv sala
riile, asigurările pentru orice risc, diurnele și cheltuielile de
deplasare spre și dinspre locul de desfășurare, și să contribuie,
după caz, la cheltuielile de funcționare a EUCAP NESTOR.

(1)
Valoarea de referință financiară destinată acoperirii chel
tuielilor aferente EUCAP NESTOR pentru primele 12 luni după
intrarea în vigoare a prezentei decizii este de 22 880 000 EUR.
Valoarea de referință financiară pentru perioadele ulterioare este
hotărâtă de Consiliu.
(1) JO L 141, 27.5.2011, p. 17.
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(2)
Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu
normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii.
(3)
Sub rezerva aprobării din partea Comisiei, șeful misiunii
poate încheia acorduri de natură tehnică privind furnizarea de
echipamente, servicii și spații pentru EUCAP NESTOR cu statele
membre, cu statele terțe participante și cu alți actori inter
naționali.
(4)
Dispozițiile financiare respectă cerințele operaționale ale
EUCAP NESTOR, inclusiv compatibilitatea echipamentelor și
interoperabilitatea echipelor acesteia.
(5)
Șeful misiunii se află în întregime sub autoritatea
Comisiei și este supravegheat de către aceasta în ceea ce
privește activitățile întreprinse în cadrul contractului său.
(6)
Cheltuielile efectuate sunt eligibile de la data intrării în
vigoare a prezentei decizii.
Articolul 14
Coerența răspunsului Uniunii și coordonare
(1)
ÎR asigură coerența punerii în aplicare a prezentei decizii
cu acțiunea externă a Uniunii în general, inclusiv cu programele
de dezvoltare ale Uniunii.
(2)
Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii
acționează în strânsă coordonare cu delegațiile Uniunii în
regiune pentru a asigura coerența acțiunii Uniunii în regiunea
Cornului Africii.
(3)
Șeful misiunii desfășoară o activitate de coordonare
strânsă cu șefii misiunilor Uniunii și ale statelor membre în
regiune.
(4)
Șeful misiunii cooperează cu alți actori internaționali din
regiune, în special cu Biroul politic pentru Somalia al Organi
zației Națiunilor Unite (ONU), Oficiul ONU pentru combaterea
traficului de droguri și prevenirea criminalității, Programul ONU
pentru Dezvoltare și Organizația Maritimă Internațională.
(5)
Șeful misiunii desfășoară o activitate de coordonare
strânsă cu EUNAVFOR Atalanta, Misiunea militară a Uniunii
Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate
somaleze (EUTM Somalia), proiectul pentru securitate maritimă
și programul privind rutele maritime critice.
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nevoile EUCAP NESTOR, informații UE clasificate până la
nivelul „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” generate în
scopul EUCAP NESTOR, în conformitate cu Decizia
2011/292/UE.
(2)
ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice ONU și
Uniunii Africane (UA), în conformitate cu nevoile operaționale
ale EUCAP NESTOR, informații UE clasificate până la nivelul
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED” generate în scopul EUCAP
NESTOR, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE. ÎR și auto
ritățile competente ale ONU și UA adoptă dispoziții în acest
sens.
(3)
În cazul unei necesități operaționale specifice și imediate,
ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice statului-gazdă orice
informație UE clasificată până la nivelul „RESTREINT UE/EU
RESTRICTED” generată în scopul EUCAP NESTOR, în confor
mitate cu Decizia 2011/292/UE. ÎR și autoritățile competente
ale statului-gazdă adoptă dispoziții în acest sens.
(4)
ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate
prezentei decizii orice documente UE neclasificate privind deli
berările Consiliului referitoare la EUCAP NESTORși care intră
sub incidența obligației de secret profesional, în temeiul arti
colului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al
Consiliului (1).
(5)
ÎR poate delega competențele menționate la alineatele (1)(4), precum și capacitatea de a încheia acordurile menționate la
alineatele (2) și (3), unor persoane aflate sub autoritatea sa,
comandantului operației civile și/sau șefului misiunii.
Articolul 16
Intrare în vigoare și durată
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.
Aceasta se aplică pe durata a 24 de luni.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2012.

Articolul 15
Comunicarea de informații și documente
(1)
ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate
prezentei decizii, în mod corespunzător și în conformitate cu

Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS

(1) Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de
adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009,
p. 35).
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DECIZIA CONSILIULUI 2012/390/PESC
din 16 iulie 2012
de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 20 octombrie 2011, Consiliul a adoptat Decizia
2011/697/PESC (1) de numire a dlui Gary QUINCE în
calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene
(RSUE) pe lângă Uniunea Africană (UA). Mandatul
RSUE expiră la 30 iunie 2012.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru încă o
perioadă de 12 luni.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații
care s-ar putea deteriora și ar putea împiedica realizarea
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la
articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Reprezentantul Special al Uniunii Europene
Mandatul dlui Gary QUINCE în calitate de RSUE pe lângă UA se
prelungește până la 30 iunie 2013. Mandatul RSUE se poate
încheia mai devreme, în cazul în care Consiliul decide aceasta,
pe baza unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).
Articolul 2
Obiective de politică

— pacea și securitatea: anticiparea, prevenirea, gestionarea,
medierea și soluționarea conflictelor, sprijinirea efor
turilor de promovare a păcii și a stabilității, sprijinirea
reconstrucției post-conflict,
— drepturile omului și guvernanța: promovarea și protecția
drepturilor omului; promovarea libertăților funda
mentale și a respectării statului de drept; sprijinirea,
prin intermediul dialogului politic și al asistenței
financiare și tehnice, a eforturilor Africii de a-și moni
toriza și îmbunătăți guvernanța; sprijinirea dezvoltării
democrației participative și a responsabilității; sprijinirea
luptei împotriva corupției și împotriva criminalității
organizate și susținerea în continuare a eforturilor de a
căuta soluții pentru problema copiilor în conflictele
armate, sub toate aspectele sale,
— creșterea durabilă, integrarea regională și comerțul: spri
jinirea eforturilor de interconectare și de facilitare a
accesului populației la apă și canalizare, la energie și la
tehnologia informației; promovarea unui cadru juridic
stabil, eficient și uniform pentru activitățile economice;
oferirea de asistență în vederea integrării Africii în
sistemul comercial mondial; sprijinul acordat țărilor
africane pentru respectarea normelor și standardelor
Uniunii; sprijinirea Africii în efortul de combatere a
efectelor schimbărilor climatice,
— investițiile în oameni: sprijinirea eforturilor din
domeniile egalității dintre femei și bărbați, sănătății,
securității alimentare și educației, promovarea
programelor de schimb, a rețelelor de universități și a
centrelor de excelență, combaterea cauzelor de bază ale
migrației.

Mandatul RSUE are la bază obiectivele strategice generale ale
Uniunii de sprijinire a eforturilor Africii de a-și construi un
viitor în pace, democrație și prosperitate, astfel cum au fost
definite în strategia comună UE-Africa. Aceste obiective includ:

Mai mult decât atât, RSUE va juca un rol esențial în punerea în
aplicare a strategiei comune UE-Africa, care vizează dezvoltarea
și consolidarea parteneriatului strategic între Africa și Uniune.

(a) intensificarea dialogului politic și extinderea relațiilor dintre
Uniune și UA;

Articolul 3

(b) consolidarea parteneriatului Uniune-UA în toate domeniile
definite în strategia comună Uniune-Africa, sprijinirea
dezvoltării și a punerii în aplicare a strategiei comune UEAfrica în parteneriat cu UA, respectarea principiului autode
terminării Africii și cooperarea mai strânsă cu reprezentanții
Africii în forurile multilaterale, în colaborare cu
partenerii multilaterali;
(c) colaborarea cu UA și sprijinirea acesteia prin susținerea
dezvoltării instituționale și consolidarea relațiilor dintre
instituțiile Uniunii și UA, inclusiv prin asistență pentru
dezvoltare, în scopul de a promova:
(1) JO L 276, 21.10.2011, p. 46.

Mandat
În scopul realizării aspectelor de politică externă și de securitate
comună (PESC)/politică de securitate și apărare comună (PSAC)
din cadrul obiectivelor menționate la articolul 2, mandatul
RSUE constă în:
(a) consolidarea influenței globale a Uniunii și a rolului său de
coordonare în dialogul de la Addis Abeba cu UA și cu
Comisia acesteia, cu privire la toate chestiunile din
domeniul PESC/PSAC care intră în sfera parteneriatului
Uniune-UA, în special parteneriatul pentru pace și securitate
și sprijinul acordat pentru operaționalizarea arhitecturii
africane pentru pace și securitate;
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(b) asigurarea unui nivel corespunzător de reprezentare politică,
care să reflecte importanța Uniunii ca partener politic,
financiar și instituțional al UA, precum și a unei evoluții
radicale a acestui parteneriat determinate de profilul politic
din ce în ce mai pronunțat al UA pe plan mondial;

(2)
Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o
legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de
contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări
strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a
aduce atingere competențelor ÎR.

(c) reprezentarea, în cazul unei decizii a Consiliului, a poziției și
politicii Uniunii atunci când UA joacă un rol important întro situație de criză și pentru care nu a fost numit niciun
RSUE;

(3)
RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departa
mentele relevante ale acestuia.

(d) contribuția la realizarea
consecvențe și coordonări a
față de UA și la realizarea
cadrul grupului mai larg de
cu UA;

unei mai bune coerențe,
politicilor și acțiunilor Uniunii
unei mai bune coordonări în
parteneri și al relației acestora

(e) contribuția la punerea în aplicare a politicii Uniunii
relevante pentru UA în domeniul drepturilor omului,
inclusiv a orientărilor UE privind drepturile omului, în
special a orientărilor UE privind copiii și conflictele
armate, precum și privind violența împotriva femeilor și a
fetelor și combaterea tuturor formelor de discriminare a
acestora, politica Uniunii privind femeile, pacea și securitatea
și planul de acțiune al UE care urmărește hotărârile Curții
Penale Internaționale;
(f) observarea atentă și informarea asupra tuturor evoluțiilor
semnificative din cadrul UA;
(g) menținerea unor legături strânse cu Comisia UA, cu alte
organisme ale UA, cu misiunile organizațiilor africane subre
gionale pe lângă UA și cu misiunile statelor membre ale UA
pe lângă UA;
(h) facilitarea relațiilor și a cooperării dintre UA și organizațiile
africane subregionale, în special în domeniile în care
Uniunea oferă asistență;
(i) oferirea de consultanță și sprijin către UA, la cererea
acesteia, în domeniile definite în strategia comună UEAfrica;
(j) oferirea de consultanță și sprijin către UA, la cererea
acesteia, în crearea de capacități de gestionare a crizelor;
(k) sprijinirea acțiunilor RSUE cu mandate în regiuni/state
membre ale UA și coordonarea propriilor acțiuni cu
acestea, în baza unei distribuții clare a atribuțiilor; precum și
(l) menținerea unor legături strânse și încurajarea colaborării cu
principalii parteneri internaționali ai UA prezenți în Addis
Abeba, în special Organizația Națiunilor Unite, dar și cu
actori nestatali, cu privire la toate chestiunile din
domeniul PESC/PSAC acoperite de parteneriatul Uniune-UA.

Articolul 5
Finanțarea
(1)
Valoarea financiară de referință destinată să acopere chel
tuielile aferente mandatului RSUE în perioada 1 iulie 2012 30 iunie 2013 este de 680 000 EUR.
(2)
Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile
și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.
(3)
Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între
RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru
toate cheltuielile.
Articolul 6
Constituirea și componența echipei
(1)
În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare
aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea
echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în
chestiuni specifice de politică, conform mandatului. RSUE
informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la
componența echipei sale.
(2)
Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune
detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea
personalului detașat este asigurată de statul membru al UE, de
instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții
detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau
SEAE pot, de asemenea, să fie repartizați pe lângă RSUE.
Personalul internațional angajat este format din resortisanți ai
statelor membre.
(3)
Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea
administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care ia detașat ori a SEAE, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează
în interesul mandatului RSUE.
Articolul 7
Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE

Articolul 4
Executarea mandatului
(1)
RSUE este responsabil
acționând sub autoritatea ÎR.

de

executarea

mandatului,

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare pentru executarea
și buna desfășurare a misiunii RSUE și pentru membrii perso
nalului RSUE se stabilesc de comun acord cu partea/părțilegazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul
necesar în acest sens.
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Articolul 8

Articolul 11

Securitatea informațiilor UE clasificate

Raportare

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și stan
dardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2011/292/UE
a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate
pentru protecția informațiilor UE clasificate (1).

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise.
De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale
Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt
difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea ÎR sau COPS,
RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe.

Articolul 9
Accesul la informații și asistență logistică
(1)
Statele membre, Comisia și Secretariatul General al
Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile rele
vante.
(2)
Delegațiile Uniunii și/sau statele membre, după caz,
furnizează asistență logistică în regiune.
Articolul 10

Articolul 12
Coordonare
(1)
RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea
acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele
Uniunii și acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod
coerent pentru a atinge obiectivele politice ale Uniunii. Activi
tățile RSUE sunt coordonate cu cele ale Comisiei, precum și cu
cele ale altor RSUE activi în regiune, după caz. RSUE furnizează
periodic scurte informări misiunilor statelor membre și dele
gațiilor Uniunii.

Securitate
În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea perso
nalului desfășurat în afara Uniunii în cadrul unei unități
operaționale, în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate
măsurile care pot fi aplicate în mod rezonabil, conform
mandatului său și în funcție de condițiile de securitate din teri
toriul aflat în sfera sa de competență, pentru a asigura secu
ritatea tuturor membrilor personalului aflați sub directa sa auto
ritate, și anume:

(2)
Pe teren, se menține o legătură strânsă cu șefii delegațiilor
Uniunii și cu șefii misiunilor statelor membre. Aceștia depun
toate eforturile pentru a asista RSUE în executarea mandatului
său. RSUE stabilește, de asemenea, legături cu alți actori inter
naționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

(a) elaborând un plan de securitate specific misiunii, pe baza
orientărilor din partea SEAE, care include măsuri de secu
ritate fizice, organizaționale și procedurale specifice misiunii,
realizând gestionarea deplasării personalului în condiții de
siguranță către zona de misiune și în interiorul acesteia,
precum și gestionarea incidentelor de securitate și
prevăzând un plan de urgență și un plan de evacuare a
misiunii;

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte
contribuții ale Uniunii în regiune sunt reexaminate în mod
periodic. RSUE prezintă ÎR, Consiliului și Comisiei, la sfârșitul
lunii decembrie 2012, un raport privind progresele înregistrate
și, la încheierea mandatului, un raport cuprinzător privind
executarea mandatului.

(b) asigurându-se că întreg personalul desfășurat în afara
Uniunii beneficiază de asigurările necesare pentru un grad
înalt de risc, conform condițiilor specifice zonei de misiune;

Articolul 14

(c) asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează
să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul
contractat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în
zona de misiune sau după aceasta, la cursuri adecvate de
instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc
atribuite zonei de misiune de către SEAE;
(d) asigurând faptul că toate recomandările convenite, formulate
ca urmare a evaluărilor periodice de securitate sunt puse în
aplicare și punând la dispoziția Consiliului, a Comisiei și a
ÎR rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora
și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor
privind progresele înregistrate și al celor de executare a
mandatului.

(1) JO L 141, 27.5.2011, p. 17.

Reexaminare

Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Aceasta se aplică de la 1 iulie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS
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DECIZIA 2012/391/PESC A CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
de modificare a Deciziei 2010/279/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în
Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43
alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 18 mai 2010, Consiliul a adoptat Decizia
2010/279/PESC (1) prin care s-a extins mandatul
EUPOL AFGANISTAN până la 31 mai 2013.

(2)

Actuala valoare de referință financiară acoperă perioada
care se încheie la 31 iulie 2012.

(3)

Prin urmare, Decizia 2010/279/PESC ar trebui să fie
modificată pentru a include o valoare de referință
financiară pentru perioada 1 august 2012 –
31 mai 2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Articolul 13 din Decizia 2010/279/PESC se înlocuiește cu
următorul text:
„Articolul 13

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor
aferente EUPOL AFGANISTAN în perioada 1 august 2012 –
31 mai 2013 este de 56 870 000 EUR.
(2)
Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu
normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii
Europene.
(3)
Șeful misiunii prezintă Comisiei un raport complet
privind activitățile întreprinse în cadrul contractului său, fiind
supravegheat de către aceasta.
(4)
Resortisanții statelor terțe au permisiunea de a participa la
proceduri de ofertare pentru contracte. Sub rezerva aprobării
Comisiei, șeful misiunii poate încheia acorduri tehnice cu
comandamentul regional/țările-lider ale ERP și cu actorii inter
naționali desfășurați în Afganistan cu privire la punerea la
dispoziție de echipamente, servicii și incinte pentru misiune,
în special în cazul în care condițiile de securitate impun acest
lucru.
(5)
Dispozițiile financiare respectă cerințele operaționale
ale EUPOL AFGANISTAN, inclusiv compatibilitatea echipa
mentelor și interoperabilitatea echipelor sale și țin seama de
desfășurarea personalului în cadrul comandamentelor regionale
și al ERP-urilor.”.
Articolul 2
Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Dispoziții financiare
(1)
Valoarea de referință financiară destinată acoperirii chel
tuielilor aferente EUPOL AFGANISTAN până la 31 iulie 2011
este de 54 600 000 EUR.
Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor
aferente EUPOL AFGANISTAN în perioada 1 august 2011 –
31 iulie 2012 este de 60 500 000 EUR.

(1) JO L 123, 19.5.2010, p. 4.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS
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DECIZIA 2012/392/PESC A CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)
Articolul 2

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în
special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43
alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

La 21 martie 2011, Consiliul a salutat strategia Uniunii
Europene pentru securitate și dezvoltare în Sahel,
subliniind că Uniunea are un interes de durată în
reducerea insecurității și consolidarea dezvoltării în
regiunea Sahel. Recent, intensificarea acțiunilor teroriste
și consecințele conflictului din Libia au sporit urgența
protejării cetățenilor și a intereselor Uniunii în regiune
și urgența prevenirii extinderii acelor amenințări în
Uniune, contribuind în același timp la reducerea
amenințărilor regionale la adresa securității.
La 23 martie 2012, Consiliul a aprobat conceptul de
gestionare a crizelor pentru o posibilă misiune civilă în
Sahel în cadrul politicii de securitate și de apărare
comune (PSAC).
La 1 iunie 2011, Prim-ministrul Nigerului a adresat
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
și politica de securitate (ÎR) o scrisoare de invitație cu
privire la misiunea PSAC planificată, care salută
desfășurarea PSAC a Uniunii cu scopul de a consolida
capacitățile forțelor de securitate din Niger, în special
pentru combaterea terorismului și a criminalității orga
nizate în mod eficace, coerent și coordonat.

(4)

Pentru EUCAP SAHEL Niger, ar trebui activată celula de
supraveghere.

(5)

EUCAP SAHEL Niger se va desfășura în contextul unei
situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce
atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii
prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea
Europeană (TUE),

Obiective
În contextul punerii în aplicare a strategiei Uniunii Europene
pentru securitate și dezvoltare în Sahel, EUCAP SAHEL Niger
vizează să permită autorităților din Niger să pună în aplicare
dimensiunea de securitate a propriei lor strategii pentru secu
ritate și dezvoltare, precum și să amelioreze coordonarea
regională în abordarea provocărilor comune în domeniul secu
rității. În special, EUCAP SAHEL Niger vizează să contribuie la
dezvoltarea unei abordări integrate, multidisciplinare, coerente,
durabile și ținând seama de drepturile omului în rândul
diferiților actori în domeniul securității din Niger în lupta
împotriva terorismului și a criminalității organizate.
Articolul 3
Atribuții
(1)
În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 2,
EUCAP SAHEL Niger:
(a) oferă consiliere și asistență în punerea în aplicare a dimen
siunii de securitate a strategiei Nigerului pentru securitate și
dezvoltare la nivel național, în completarea altor actori;
(b) sprijină dezvoltarea unei coordonări regionale și inter
naționale cuprinzătoare în lupta împotriva terorismului și
a criminalității organizate;
(c) consolidează statul de drept prin dezvoltarea capacităților de
cercetare penală și, în acest context dezvoltă și pune în
aplicare programe de instruire adecvate;
(d) sprijină dezvoltarea durabilității forțelor de securitate din
Niger;
(e) contribuie la identificarea, planificarea și punerea în aplicare
de proiecte în domeniul securității.
(2)
EUCAP SAHEL Niger se concentrează la început asupra
activităților menționate la alineatul (1) care contribuie la
ameliorarea controlului teritoriului Nigerului, inclusiv în coor
donare cu forțele armate din Niger.
(3)
EUCAP SAHEL Niger nu îndeplinește nicio funcție
executivă.
Articolul 4

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Misiune
Prin prezenta decizie, Uniunea instituie o misiune PSAC a
Uniunii Europene în Niger pentru a sprijini consolidarea capa
cităților actorilor în domeniul securității din Niger de combatere
a terorismului și a criminalității organizate (EUCAP SAHEL
Niger).

Lanțul de comandă și structura
(1)
EUCAP SAHEL Niger are un lanț de comandă unificat,
specific operațiilor de gestionare a crizelor.
(2)

EUCAP SAHEL Niger își are comandamentul la Niamey.

(3)

EUCAP SAHEL Niger are următoarea structură:

(a) șeful misiunii;
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(b) componenta de planificare și de operații, inclusiv ofițerii de
legătură regionali;
(c) componenta de sprijin a misiunii;
(d) elemente de raportare, de securitate, de analiză și de
consiliere/de informare publică;
(e) un element de sprijin la Bruxelles.
(4)
EUCAP SAHEL Niger dispune de o celulă de proiect
pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor. Acolo
unde este cazul, EUCAP SAHEL Niger poate coordona, facilita și
furniza consultanță pentru proiectele puse în aplicare de state
membre și de state terțe, sub responsabilitatea acestora, în
domenii legate de EUCAP SAHEL Niger și în sprijinul obiec
tivelor acesteia.
Articolul 5
Comandantul operației civile
(1)
Directorul Capacității civile de planificare și conducere
(CPCC) este comandantul operației civile pentru EUCAP
SAHEL Niger.
(2)
Comandantul operației civile exercită comanda și
controlul la nivel strategic asupra EUCAP SAHEL Niger, sub
controlul politic și conducerea strategică a Comitetului politic
și de securitate (COPS) și sub autoritatea generală a ÎR.
(3)
Comandantul operației civile asigură, în ceea ce privește
conducerea operațiilor, punerea în aplicare corespunzătoare și
eficace a deciziilor Consiliului, precum și a deciziilor COPS,
inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic, după
caz, pentru șeful misiunii și oferindu-i acestuia consiliere și
asistență tehnică.
(4)
Comandantul operației civile raportează Consiliului prin
intermediul ÎR.
(5)
Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub
comanda autorităților naționale ale statului care i-a detașat, în
conformitate cu normele naționale, sau sub comanda instituției
Uniunii care i-a detașat sau a Serviciului european de acțiune
externă (SEAE). Autoritățile respective transferă comandantului
operației civile controlul operațional (OPCON) asupra persona
lului, echipelor și unităților lor.
(6)
Comandantul operației civile are răspunderea generală de
a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obligației de vigilență a
Uniunii.
(7)
Comandantul operației civile și șeful delegației Uniunii în
Niamey se consultă reciproc, după caz.
Articolul 6
Șeful misiunii
(1)
Șeful misiunii își asumă responsabilitatea pentru EUCAP
SAHEL Niger, exercită comanda și controlul asupra acesteia în
teatrul de operații și răspunde direct în fața comandantului
operației civile.
(2)
Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra perso
nalului, echipelor și unităților din statele participante, astfel cum
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au fost desemnate de către comandantul operației civile, precum
și responsabilitatea administrativă și logistică, inclusiv cu privire
la bunurile, resursele și informațiile puse la dispoziția EUCAP
SAHEL Niger.
(3)
Șeful misiunii emite instrucțiuni destinate întregului
personal al EUCAP SAHEL Niger, inclusiv elementului de
sprijin de la Bruxelles și ofițerilor de legătură regionali, în
vederea desfășurării eficiente a EUCAP SAHEL Niger în teatrul
de operații și asigură coordonarea și gestionarea curentă a
acesteia, urmând instrucțiunile de ordin strategic ale coman
dantului operației civile.
(4)
Șeful misiunii răspunde de execuția bugetului EUCAP
SAHEL Niger. În acest scop, șeful misiunii semnează un
contract cu Comisia.
(5)
Șeful misiunii răspunde de controlul disciplinar asupra
personalului. În cazul personalului detașat, acțiunile disciplinare
se exercită de către autoritatea națională, în conformitate cu
normele naționale, de către instituția Uniunii competentă sau
de către SEAE.
(6)
Șeful misiunii este reprezentantul EUCAP SAHEL Niger în
teatrul de operații și asigură o vizibilitate adecvată a EUCAP
SAHEL Niger.
(7)
Șeful misiunii asigură coordonarea, după caz, cu alți
actori ai Uniunii prezenți pe teren. Fără a aduce atingere
lanțului de comandă, șeful misiunii primește orientări politice
la nivel local din partea șefului delegației Uniunii în Niger.
(8)
În contextul celulei de proiect, șeful misiunii este
autorizat să recurgă la contribuții financiare din partea statelor
membre sau a unor state terțe pentru punerea în aplicare a
proiectelor identificate drept completând într-un mod coerent
celelalte acțiuni ale EUCAP SAHEL Niger, dacă proiectul este:
(a) prevăzut în fișa de impact bugetar aferentă prezentei decizii
sau
(b) inclus în cursul EUCAP SAHEL Niger în fișa de impact
bugetar la cererea șefului misiunii.
În acest caz, șeful misiunii încheie un acord cu statele vizate,
care acoperă în special procedurile specifice pentru soluționarea
oricăror plângeri formulate de părți terțe cu privire la preju
diciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor din partea
șefului misiunii în utilizarea fondurilor furnizate de statele parti
cipante.
În niciun caz, statele participante nu pot angaja răspunderea
Uniunii sau a ÎR în temeiul acțiunilor sau omisiunilor șefului
misiunii în utilizarea fondurilor din partea statelor respective.
Articolul 7
Personal
(1)
EUCAP SAHEL Niger este formată în principal din
personal detașat de statele membre, de instituțiile Uniunii sau
de SEAE. Fiecare stat membru, instituție a Uniunii și SEAE
suportă cheltuielile aferente tuturor membrilor personalului pe

L 187/50

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

17.7.2012

care i-a detașat, inclusiv cheltuieli de călătorie spre și dinspre
locul de desfășurare, salarii, asigurări medicale și indemnizații,
altele decât diurnele aplicabile.

(2)
Statele terțe care contribuie la EUCAP SAHEL Niger au
aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea
zilnică a EUCAP SAHEL Niger ca și statele membre.

(2)
Statul membru, instituția Uniunii sau SEAE răspunde de
soluționarea oricăror reclamații privind detașarea, fie din partea
membrului respectiv detașat, fie cu privire la acesta, precum și
de introducere a oricărei acțiuni împotriva persoanei respective.

(3)
Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile relevante
privind acceptarea contribuțiilor propuse și să instituie un
comitet al participanților.

(3)
EUCAP SAHEL Niger recrutează personal internațional și
local pe bază de contract, în cazul în care funcțiile necesare nu
pot fi asigurate de personal detașat de statele membre. În mod
excepțional, în cazuri justificate corespunzător, în cazul în care
nu sunt disponibili candidați calificați din statele membre, pot fi
recrutați, după caz, pe bază de contract, resortisanți ai unor
state terțe participante.
(4)
Condițiile de angajare și drepturile și obligațiile perso
nalului internațional și local se stabilesc prin contracte între
șeful misiunii și membrii personalului.

(4)
Modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe fac
obiectul unor acorduri încheiate în conformitate cu articolul 37
din TUE și al unor dispoziții tehnice suplimentare, dacă este
cazul. În cazul în care Uniunea și un stat terț încheie sau au
încheiat un acord privind instituirea unui cadru pentru parti
ciparea respectivului stat terț la operațiile Uniunii de gestionare
a crizelor, dispozițiile respectivului acord se aplică în contextul
EUCAP SAHEL Niger.
Articolul 11
Securitate

Statutul EUCAP SAHEL Niger și al personalului acesteia

(1)
Comandantul operației civile oferă șefului misiunii
îndrumări privind planificarea măsurilor de securitate și
asigură punerea în aplicare adecvată și eficace a acestora de
către EUCAP SAHEL Niger în conformitate cu articolul 5.

Statutul EUCAP SAHEL Niger și al personalului acesteia,
inclusiv, după caz, privilegiile, imunitățile și alte garanții
necesare pentru executarea și derularea în bune condiții a
EUCAP SAHEL Niger, face obiectul unui acord încheiat în
temeiul articolului 37 din TUE și în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 218 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.

(2)
Șeful misiunii este responsabil pentru securitatea EUCAP
SAHEL Niger și pentru asigurarea respectării cerințelor minime
de securitate aplicabile EUCAP SAHEL Niger, în conformitate cu
politica Uniunii privind securitatea personalului desfășurat în
afara Uniunii cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din
TUE, precum și cu instrumentele conexe acesteia.

Articolul 8

Articolul 9
Controlul politic și conducerea strategică
(1)
COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a
EUCAP SAHEL Niger, sub responsabilitatea Consiliului și a ÎR.
Consiliul autorizează COPS să ia deciziile relevante în confor
mitate cu articolul 38 paragraful al treilea din TUE. Această
autorizare include competența de a numi șeful misiunii, la
propunerea ÎR, și de a modifica atât conceptul de operații
Plus (CONOPS Plus), cât și planul de operații (OPLAN). Compe
tențele decizionale cu privire la obiectivele EUCAP SAHEL Niger
și cu privire la încheierea acesteia revin în continuare
Consiliului.
(2)

COPS raportează periodic Consiliului.

(3)
COPS primește periodic și atunci când este necesar
rapoarte din partea comandantului operației civile și a șefului
misiunii cu privire la chestiuni aflate în sfera de competență a
acestora.
Articolul 10
Participarea statelor terțe
(1)
Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii și
cadrului instituțional unic al acesteia, statele terțe pot fi invitate
să contribuie la EUCAP SAHEL Niger, cu condiția să își asume
cheltuielile care decurg din detașarea personalului lor, inclusiv
salariile, asigurările pentru orice risc, diurnele și cheltuielile de
deplasare spre și dinspre Niger și să contribuie, după caz, la
cheltuielile de funcționare a EUCAP SAHEL Niger.

(3)
Șeful misiunii este asistat de un ofițer de securitate al
misiunii (OSM), care se află sub autoritatea șefului misiunii și
menține, de asemenea, o relație funcțională strânsă cu SEAE.
(4)
Personalul EUCAP SAHEL Niger urmează o instruire obli
gatorie în domeniul securității înainte de a-și prelua atribuțiile,
în conformitate cu OPLAN. De asemenea, personalul EUCAP
SAHEL Niger urmează periodic, în teatrul de operații, reinstruiri
organizate de OSM.
(5)
Șeful misiunii asigură protecția informațiilor UE clasificate
în conformitate cu Decizia 2011/292/UE a Consiliului din
31 martie 2011 privind normele de securitate pentru
protecția informațiilor UE clasificate (1).
Articolul 12
Celula de supraveghere
Se activează celula de supraveghere pentru EUCAP SAHEL
Niger.
Articolul 13
Dispoziții financiare
(1)
Valoarea de referință financiară destinată acoperirii chel
tuielilor aferente EUCAP SAHEL Niger pentru primele 12 luni
este de 8 700 000 EUR. Valoarea de referință financiară pentru
perioadele ulterioare se decide de către Consiliu.
(1) JO L 141, 27.5.2011, p. 17.
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(2)
Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu
normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii.
(3)
Resortisanții statelor terțe participante și resortisanții țăriigazdă și ai țărilor învecinate sunt autorizați să participe la
proceduri de ofertare pentru contracte. Sub rezerva aprobării
de către Comisie, șeful misiunii poate încheia acorduri de
natură tehnică privind furnizarea de echipamente, servicii și
spații pentru EUCAP SAHEL Niger cu statele membre, cu
statele terțe participante și cu alți actori internaționali.
(4)
Dispozițiile financiare respectă cerințele operaționale ale
EUCAP SAHEL Niger, inclusiv compatibilitatea echipamentelor
și interoperabilitatea echipelor acesteia.
(5)
Șeful misiunii se află în întregime sub autoritatea
Comisiei și este supravegheat de către aceasta în activitățile
întreprinse în cadrul contractului său.
(6)
Cheltuielile aferente EUCAP SAHEL Niger sunt eligibile
începând cu data adoptării prezentei decizii.
Articolul 14
Coerența răspunsului Uniunii și coordonarea
(1)
ÎR asigură coerența dintre punerea în aplicare a prezentei
decizii și acțiunea externă a Uniunii în general, inclusiv
programele de dezvoltare ale Uniunii.
(2)
Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii
acționează în strânsă coordonare cu delegația Uniunii de la
Niamey pentru a asigura coerența acțiunii Uniunii în Niger.
(3)
Șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu șefii de
misiune ai statelor membre prezenți în Niger.

L 187/51

EUCAP SAHEL Niger, informații UE clasificate până la nivelul
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” generate în scopul
EUCAP SAHEL Niger, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE.
(2)
În caz de nevoie operațională specifică și imediată, ÎR
este, de asemenea, autorizat să comunice statului-gazdă orice
informații UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE/EU
RESTRICTED” generate în scopul EUCAP SAHEL Niger, în
conformitate cu Decizia 2011/292/UE. Între ÎR și autoritățile
competente ale statului-gazdă se încheie acorduri în acest sens.
(3)
ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate
prezentei decizii orice documente UE neclasificate privind deli
berările Consiliului referitoare la EUCAP SAHEL Niger și care
intră sub incidența obligației de secret profesional, în temeiul
articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al
Consiliului (1).
(4)
ÎR poate delega competențele prevăzute la alineatele (1) (3), precum și capacitatea de a încheia acordurile prevăzute la
alineatul (2), unor persoane aflate sub autoritatea sa, coman
dantului operației civile și/sau șefului misiunii.
Articolul 16
Intrarea în vigoare și durata
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Aceasta se aplică pentru o perioadă de 24 de luni.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2012.

Articolul 15
Comunicarea informațiilor
(1)
ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate
prezentei decizii, după caz și în conformitate cu nevoile

Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS

(1) Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de
adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009,
p. 35).
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2012/393/PESC A CONSILIULUI
din 16 iulie 2012
privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate
împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din
Afganistan
Anexa la Decizia 2011/486/PESC ar trebui prin urmare
modificată în consecință,

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(5)

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din
1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva
anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în
vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 5 și
articolul 6 alineatul (1),
întrucât:
(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia
2011/486/PESC.

(2)

La 11 iunie 2012, comitetul instituit în temeiul punctului
30 din Rezoluția 1988 (2011) a Consiliului de Securitate
al Organizației Națiunilor Unite, a eliminat două
persoane de pe lista persoanelor, grupurilor, întreprin
derilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

(4)

La 27 iunie 2012, comitetul a adăugat o persoană pe
lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților
care fac obiectul măsurilor restrictive.
Mai mult decât atât, la 28 iunie 2012 comitetul a
adăugat alte două persoane și alte două entități pe lista
persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care
fac obiectul măsurilor restrictive.

(1) JO L 199, 2.8.2011, p. 57.

Articolul 1
Mențiunile privind persoanele și entitățile care figurează în
anexa I la prezenta decizie se adaugă pe lista din anexa la
Decizia 2011/486/PESC.
Articolul 2
Mențiunile privind persoanele care figurează în anexa II la
prezenta decizie se elimină de pe lista din anexa la
Decizia 2011/486/PESC.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
S. ALETRARIS
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ANEXA I
MENȚIUNILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1
A. Persoane fizice asociate talibanilor.
(1) Bakht Gul [alias (a) Bakhta Gul (b) Bakht Gul Bahar (c) Shuqib). Data nașterii: 1980. Locul nașterii: satul Aki,
districtul Zadran, provincia Paktiya, Afganistan. Cetățenie: afgană. Adresă: Miram Shah, Waziristanul de Nord,
zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. Alte informații: (a) Asistent pe probleme de comunicații
al lui Badruddin Haqqani. (b) De asemenea, coordonează mișcarea insurgenților Haqqani, a luptătorilor străini și a
armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. (c) Face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU:
27.6.2012.
Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:
Bakht Gul a fost responsabil principal cu comunicațiile pentru rețeaua Haqqani cel puțin din 2009, când
predecesorul său a fost arestat în Afganistan. Din 2011, Gul a continuat să raporteze direct lui Badruddin
Haqqani, lider de rang înalt al rețelei Haqqani, și a acționat ca intermediar pentru cei care doresc să îl contacteze
pe acesta din urmă. Responsabilitățile lui Gul includ transmiterea de rapoarte primite de la comandanți din
Afganistan către responsabili de rang înalt ai rețelei Haqqani, către responsabili cu mijloacele mass-media
talibane și către centrele mass-media legitime din Afganistan. Gul colaborează, de asemenea, cu responsabili ai
rețelei Haqqani, inclusiv Badruddin Haqqani, pentru a coordona mișcarea insurgenților rețelei Haqqani, a luptă
torilor străini și a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan și în Afganistanul de Est. Din 2010, Gul a
transmis ordine operaționale de la Badruddin Haqqani către luptătorii din Afganistan. La sfârșitul anului 2009,
Gul a distribuit bani subcomandanților rețelei Haqqani care călătoreau între Miram Shah și Afganistan.
(2) Abdul Satar Abdul Manan [alias (a) Haji Abdul Sattar Barakzai (b) Haji Abdul Satar (c) Haji Satar Barakzai (d)
Abdulasattar].
Titlu: Hagi. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: (a) satul Mirmandaw, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand,
Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan (c) Qilla Abdullah, provincia
Baluchistan, Pakistan. Pașaport nr.: AM5421691 (pașaport pakistanez, expiră la 11 August 2013). Număr național
de identificare: (a) Numărul național de identificare pakistanez 5420250161699 (b) Numărul național de iden
tificare afgan 585629. Adresa: (a) Calea Kachray, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan (b)
Nasrullah Khan Chowk, zona Pashtunabad, provincia Baluchistan, Pakistan (c) Chaman, provincia Baluchistan,
Pakistan (d) Magazinul alimentar Abdul Satar, Ayno Mina 0093, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informații:
(a) Coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. (b) Asociat, de asemenea, cu Khairullah Barakzai.
(c) Face parte din tribul Barakzai. (d) Numele tatălui este Hajji ‘Abd-al-Manaf. Data desemnării de către ONU:
29.6.2012.
Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:
Abdul Satar Abdul Manan este coproprietar și operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar și
Khairullah Barakzai Khudai Nazar au deținut în coproprietate și au operat în comun hawala (servicii informale de
remitere de bani) cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan și Dubai și au condus o filială HKHS în zona de
frontieră Afganistan-Pakistan. De la sfârșitul lui 2009, Satar și Khairullah au avut un parteneriat egal în HKHS.
Satar a înființat HKHS, iar clienții au ales să folosească HKHS parțial datorită faptului că numele lui Satar și
Khairullah erau foarte cunoscute. Satar a donat mii de dolari talibanilor pentru a sprijini activitățile talibanilor în
Afganistan și a distribuit fonduri talibanilor folosind hawala sa. Din 2010, Satar a furnizat asistență financiară
talibanilor și este posibil ca un comandant taliban și asociații săi să fi transferat mii de dolari prin Satar pentru a
sprijini insurgența. De la sfârșitul lui 2009, Satar a găzduit membri talibani de rang înalt, a furnizat zeci de mii de
dolari pentru a ajuta talibanii în lupta împotriva forțele coaliției din Marjah, districtul Nad’Ali, provincia Helmand,
Afganistan și a ajutat la transportarea unui membru taliban la Marjah. Din 2008, Satar și Khairullah au strâns bani
de la donatori și au distribuit fonduri talibanilor folosind hawala lor.
(3) Khairullah Barakzai Khudai Nazar [alias (a) Haji Khairullah (b) Haji Khair Ullah (c) Haji Kheirullah (d) Haji
Karimullah (e) Haji Khair Mohammad].
Titlu: Hagi. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) satul Zumbaleh, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand,
Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan (c) Qilla Abdullah, provincia
Baluchistan, Pakistan Pașaport nr.: BP4199631 (pașaport pakistanez, 25 iunie 2014). Număr național de identi
ficare: Numărul național de identificare pakistanez 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad,
Quetta, provincia Baluchistan. Alte informații: (a) Coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (b)
Asociat, de asemenea, cu Abdul Satar Abdul Manan (c) Face parte din tribul Barakzai. (d) Numele tatălui este Haji
Khudai Nazar. (e) Numele alternativ al tatălui este Nazar Mohammad. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012
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Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar este coproprietar și operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
(HKHS). De la sfârșitul lui 2009, Khairullah și Abdul Satar Abdul Manan au avut un parteneriat egal în HKHS.
Aceștia au operat în comun hawala cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan și Dubai și au condus o filială
HKHS în zona de frontieră Afganistan-Pakistan. De la începutul anului 2010, Khairullah a fost șeful filialei HKHS
din Kabul. Din 2010, Khairullah a fost hawaladar pentru membrii de rang înalt ai conducerii talibane și au
furnizat asistență financiară talibanilor. Khairullah, alături de partenerul său de afaceri Satar, a furnizat mii de
dolari talibanilor pentru a sprijini activitățile talibanilor în Afganistan. Din 2008, Khairullah și Satar au strâns bani
de la donatori și au distribuit fonduri talibanilor folosind hawala lor.

B. Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor
(1) Haji Khairullah Haji Sattar money exchange [alias (a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi (b) Haji Khairullah and
Abdul Sattar and Company (c) Haji Khairullah Money Exchange (d) Haji Khair Ullah Money Service (e) Haji Salam
Hawala (f) Haji Hakim Hawala (g) Haji Alim Hawala]

Adresa: (a) Sucursala 1: i) Calea Chohar Mir, bazarul oriental Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan,
Pakistan ii) Sala nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan,
Pakistan iii) Magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan iv) Biroul nr. 3, lângă Calea
Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk,
Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b)
Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore,
provincia Punjab, Pakistan; (d) Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan; (e) Sucursala 5: i) Calea Larran
nr. 2, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan ii) Bazarul oriental central Chaman, Chaman, provincia Balu
chistan, Pakistan; (f) Sucursala 6: i) Magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada),
Kabul, Afganistan ii) Magazinul nr. 257, al treilea etaj, piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), Kabul,
Afganistan; (g) Sucursala 7: i) Magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, piața Sarafi din orașul
Kandahar, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan ii) Noua piață Sarafi, al doilea etaj, orașul
Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan iii) piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h)
Sucursala 8: orașul Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: i) Bazarul
oriental Lashkar Gah, Lashkar Gah, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan ii) piața Haji Ghulam
Nabi, al doilea etaj, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: i) Apartamentele
numărul 196 – 197, al treilea etaj, piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan ii) piața Khorasan,
Shahre Naw, districtul 5, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (k) Sucursala 11: i) piața Sarafi, districtul
Zaranj, provincial Nimroz, Afganistan ii) piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan; (l) Sucursala
12: piața Sarafi, Wesh, districtul Spin Boldak, Afganistan; (m) Sucursala 13: piața Sarafi, Farah, Afganistan;
(n) Sucursala 14: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (o) Sucursala 15: Zahedan, Iran; (p) Sucursala 16: Zabul,
Iran. Numărul de identificare fiscală și numărul permisului de înmatriculare: (a) Numărul național de identificare
fiscală pakistanez: 1774308; (b) Numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; (c) Numărul
național de identificare fiscală pakistanez: 3187777; (d) Numărul de înmatriculare al furnizorului de servicii
monetare: 044. Alte informații: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a fost folosit de membrii de
conducere talibani pentru a transfera bani comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din
Afaganistan începând cu 2011. (b) Asociat cu Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar.
Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

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

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) este deținut în coproprietate de Abdul Satar Abdul Manan și
Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar și Khairullah au operat în comun schimburi valutare în Afganistan,
Pakistan și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Liderii talibani au folosit HKHS pentru a transmite bani guvernatorilor
și comandanților talibani din umbră și pentru a primi transferuri de tip hawala (remitere informală de bani)
pentru talibani. Din 2011, conducerea talibanilor a transferat bani comandanților talibani în Afganistan folosind
HKHS. La sfârșitul lui 2011, filiala HKHS din Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan, a fost folosită pentru a
se transmite bani guvernatorului taliban din umbră pentru provincia Helmand. La mijlocul lui 2011, un
comandant taliban a folosit filiala HKHS din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța
luptătorii și operațiile în Afganistan. După ce talibanii au depus o sumă importantă de bani lunar la această filială
HKHS, comandanții talibani au putut să acceseze fondurile de la orice filială HKHS. Personalul taliban a folosit
HKHS în 2010 pentru a transfera bani către hawala din Afganistan de unde comandanții de operațiuni au putut
accesa fondurile. La sfârșitul lui 2009, managerul filialei HKHS din Lashkar Gah a supravegheat mișcarea
fondurilor talibanilor prin HKHS.

(2) Roshan money exchange [alias (a) Roshan Sarafi (b) Roshan Trading Company (c) Rushaan Trading Company (d)
Roshan Shirkat (e) Maulawi Ahmed Shah Hawala (f) Mullah Ahmed Shah Hawala (g) Haji Ahmad Shah Hawala (h)
Ahmad Shah Hawala]
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Adresa: (a) Sucursala 1: i) Magazinul nr. 1584, Centrul Furqan (variantă Fahr Khan), Calea Chalhor Mal,Quetta,
provincia Baluchistan, Pakistan ii) apartamentul nr. 4, Centrul Furqan, Calea Jamaluddin Afghani, Quetta,
provincia Baluchistan, Pakistan iii) Biroul nr. 4, al doilea etaj, clădirea Muslim Plaza, Calea Doctor Banu,
Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan iv) Calea Cholmon, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan v) Calea
Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan vi) Magazinul nr. 1, primul etaj, Kadari Place, strada Abdul
Samad Khan (lângă Calea Fatima Jena), Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: i) bazarul
oriental Safar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan ii) bazarul oriental principal, Safar, provincia
Helmand, Afganistan; (c) Sucursala 3: i) piața Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan ii)
centrul/piața agențiilor de schimb valutar, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan iii) bazarul oriental
Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (d) Sucursala 4: Hazar Joft, districtul Garmser, provincia
Helmand, Afganistan; (e) Sucursala 5: bazarul oriental Ismat, districtul Marjah, provincia Helmand, Afganistan;
(f) Sucursala 6: Zaranj, provincia Nimruz, Afganistan; (g) Sucursala 7: i) apartamentul 8, al patrulea etaj, piața
Sarafi, districtul nr. 1, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan ii) magazinul nr. 25, al cincilea etaj, piața
Sarafi, orașul Kandahar, districtul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Lakri,
provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: Gerd-e-Jangal, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan;
(j) Sucursala 10: Chaghi, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (k) Sucursala 11: piața Aziz, în fața
Băncii Azizi, Waish Border, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan Alte informații: Roshan Money
Exchange depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și comerțul cu
stupefiante în Afganistan. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.
Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:
Roshan Money Exchange (RMX) depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor
și rolul talibanilor în comerțul afgan cu stupefiante. RMX a fost una dintre primele hawala (servicii informale de
remitere de bani) folosite de responsabilii talibani în provincia Helmand din 2011. În 2011, un membru taliban
de rang înalt a retras sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan
pentru a-i distribui guvernatorilor talibani provinciali din umbră. Pentru a finanța ofensiva talibanilor din
primăvara lui 2011, guvernatorul taliban din umbră al provinciei Helmand a trimis RMX sute de mii de
dolari. Tot în 2011, un membru taliban a primit zeci de mii de dolari de la RMX pentru a sprijini operațiile
militare. O filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan a deținut, de asemenea, zeci de mii de
dolari pentru a fi recuperați de un comandant taliban. În 2010, în numele guvernatorului taliban din umbră al
regiunii Helmand, un membru taliban a folosit RMX pentru a trimite mii de dolari către zona de frontieră dintre
Afganistan și Pakistan. Filiala RMX din Lashkar Gah, provincia Helmand, a fost folosită de talibani pentru a
transfera fonduri pentru operații locale. În 2011, un sub-comandant taliban a transferat zeci de mii de dolari unui
comandant taliban prin filiala RXM din Lashkar Gah. De asemenea, acest taliban a trimis filialei RMX fonduri în
Lashkar Gah pentru a fi distribuite comandanților talibani în 2010. Tot în 2010, un membru taliban a folosit
RMX pentru a trimite zeci de mii de dolari în provincia Helmand și în provincia Herat, Afganistan, în numele
guvernatorului taliban din umbră al provinciei Helmand. În 2009, un reprezentant taliban de rang înalt a colectat
sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța
operațiile militare talibane din Afganistan.
Banii trimiși RMX proveneau din Iran. În 2008, un lider taliban a folosit RMX pentru a transfera zeci de mii de
dolari din Pakistan în Afganistan. De asemenea, talibanul a folosit RMX pentru a-și facilita activitatea în cadrul
comerțului afgan cu stupefiante. Din 2011, responsabilii talibani, inclusiv guvernatorul din umbră al provinciei
Helmand, au transferat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan
către hawala din Afganistan pentru cumpărarea de stupefiante în numele responsabililor talibani. Tot în 2011, un
responsabil taliban a instruit comandanți talibani din provincia Helmand să transfere bani obținuți din traficul cu
opiu prin RMX. Un șef de district taliban a transferat mii de dolari din Marjah, provincia Helmand, Afganistan,
către o filială RMX din zona de frontieră Afganistan-Pakistan.
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ANEXA II
MENȚIUNILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 2
(1) Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).
(2) Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.
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DECIZIA COMISIEI
din 21 decembrie 2011
privind compatibilitatea cu legislația UE a măsurilor care urmează să fie luate de Italia în temeiul
articolului 14 din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind
coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în
cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva
serviciilor mass-media audiovizuale)
(2012/394/UE)
în contextul unei competiții sau al unui turneu de
importanță internațională; și (iv) faptul că evenimentul
a fost dintotdeauna difuzat de televiziunile gratuite și a
beneficiat de rate ridicate de audiență.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coor
donarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de
lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu
privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale
(Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (1), în special
articolul 14 alineatul (2),

(6)

Marele Premiu Moto GP este un eveniment care se
bucură de o mare popularitate în întreaga Italie,
prezentând totodată un interes și pentru publicul care
nu urmărește în mod normal acest eveniment, tocmai
datorită implicării motocicliștilor și a producătorilor
italieni de motociclete într-un turneu internațional de
importanță majoră. De asemenea, acest eveniment a
fost dintotdeauna difuzat pe posturi de televiziune
gratuite și a beneficiat de rate ridicate de audiență.

(7)

Pe lângă faptul că îndeplinesc criteriul unei echipe
naționale participante la un turneu internațional de
importanță majoră, semifinalele și finalele Campionatului
mondial de baschet, polo pe apă și volei care implică
participarea echipelor naționale italiene generează un
interes general deosebit în Italia, chiar și pentru
publicul care nu urmărește în mod normal aceste disci
pline, evenimentele de acest gen fiind întotdeauna
difuzate de posturi de televiziune gratuite și beneficiind
de rate ridicate de audiență.

(8)

Pe lângă faptul că îndeplinesc criteriul unei echipe
naționale participante la un turneu internațional de
importanță majoră, meciurile din cadrul Cupei Mondiale
de Rugbi care implică participarea echipei naționale
italiene se bucură de o rezonanță generală deosebită în
Italia și prezintă interes și pentru publicul care nu
urmărește în mod normal acest sport.

(9)

Pe lângă faptul că îndeplinesc criteriul unei echipe
naționale participante la un turneu internațional de
importanță majoră, meciurile din cadrul Turneului celor
Șase Națiuni la Rugbi disputate de echipa națională
italiană se bucură de o rezonanță generală deosebită în
Italia și prezintă interes și pentru publicul care nu
urmărește în mod normal acest sport, fiind întotdeauna
difuzate de posturi de televiziune gratuite și beneficiind
de rate din ce în ce mai ridicate de audiență.

(10)

Pe lângă faptul că îndeplinesc criteriul unei echipe
naționale participante la un turneu internațional de
importanță majoră, semifinalele și finala Cupei Davis și
ale Cupei Federațiilor de Tenis, care implică participarea
echipei naționale italiene, se bucură de o rezonanță
generală deosebită în Italia și prezintă interes și pentru
publicul care nu urmărește în mod normal acest sport.

întrucât:
(1)

Prin scrisoarea din 20 septembrie 2011, primită de
Comisie la 21 septembrie 2011, Italia a notificat
Comisiei măsurile care urmează să fie luate în confor
mitate cu articolul 14 alineatul (1) din Directiva
2010/13/UE, vizând integrarea, actualizarea și modi
ficarea măsurilor în vigoare în prezent, aprobate de
Comisie prin decizia sa din 25 iunie 2007 (2).

(2)

Comisia a verificat, în termen de trei luni de la respectiva
notificare, compatibilitatea acestor măsuri cu dreptul
comunitar, în special în
ceea ce
privește
proporționalitatea măsurilor și transparența procedurii
naționale de consultare.

(3)

Pe parcursul verificării, Comisia a luat în considerare
informațiile disponibile privind peisajul mediatic italian.

(4)

Lista evenimentelor de importanță majoră pentru
societate cuprinse în măsurile notificate de Italia a fost
întocmită în mod explicit și transparent, iar în Italia a
fost lansat un proces amplu de consultare cu privire la
modificarea listei anterioare.

(5)

Comisia a constatat cu satisfacție că noile evenimente
enumerate în cadrul măsurilor notificate de Italia
întrunesc cel puțin două dintre următoarele criterii
considerate a fi indicatori fiabili ai importanței eveni
mentelor pentru societate: (i) un interes general
deosebit în statul membru, nu doar o semnificație
pentru cei care practică de obicei sportul sau activitatea
respectivă; (ii) o importanță culturală distinctă, general
recunoscută, pentru populația din statul membru, în
special printr-un rol de catalizator al identității culturale;
(iii) implicarea echipei naționale în evenimentul în cauză,

(1) JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
(2) Decizia 2007/475/CE a Comisiei din 25 iunie 2007 privind compa
tibilitatea cu dreptul comunitar a măsurilor adoptate de Italia în
temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE a
Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și
acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea
activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 180,
10.7.2007, p. 5).
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(11)

Pe lângă faptul că implică participarea unor jucători
italieni la un turneu internațional de importanță
majoră, semifinalele și finala Turneului Internațional de
Tenis al Italiei (Internazionali d’Italia), la care participă
jucători italieni, se bucură de o rezonanță generală
deosebită în Italia și prezintă interes și pentru publicul
care nu urmărește în mod normal acest sport, parțial
datorită locului în care se dispută. Rezonanța deosebită
a acestui eveniment este confirmată de ratele de audiență,
care demonstrează o aparentă creștere, în ultimii ani, a
interesului și a pasiunii publicului pentru această
disciplină sportivă.

(12)

Campionatul Mondial de Ciclism pe Șosea (cursă profe
sionistă bărbați) se bucură de o rezonanță generală
deosebită în Italia și prezintă interes și pentru publicul
care nu urmărește în mod normal acest tip de eveniment,
de asemenea datorită participării sportivilor italieni; acest
eveniment a fost dintotdeauna transmis pe posturi de
televiziune gratuite și beneficiază de rate ridicate de
audiență.

(13)

Prima reprezentație a stagiunii lirice a teatrului La Scala
din Milano se bucură de o rezonanță generală deosebită
în Italia și prezintă interes și pentru publicul care nu
urmărește în mod normal acest tip de eveniment, are o
importanță culturală deosebită general recunoscută în
Italia și acționează ca și catalizator al identității
culturale italiene.

(14)

(15)

(16)

Concertul de Anul Nou al teatrului La Fenice din Veneția
se bucură de o rezonanță generală deosebită în Italia și
prezintă interes și pentru publicul care nu urmărește în
mod normal acest tip de eveniment, are o importanță
culturală deosebită general recunoscută în Italia,
acționează ca și catalizator al identității culturale
italiene, a fost dintotdeauna transmis pe posturi de tele
viziune gratuite și beneficiază de rate ridicate de audiență.
Măsurile notificate de Italia par a fi proporționale pentru
a justifica, pe baza motivului imperios al interesului
general de a asigura accesul publicului larg la difuzarea
unor evenimente de importanță majoră pentru societate,
derogarea de la principiul fundamental al libertății de a
presta servicii prevăzut la articolul 56 din TFUE..
Măsurile notificate de Italia sunt compatibile cu normele
UE în materie de concurență, în măsura în care stabilirea
radiodifuzorilor calificați pentru a difuza evenimentele
enumerate se bazează pe criterii obiective (acoperire obli
gatorie) care permit o concurență efectivă și potențială
pentru achiziționarea drepturilor de difuzare a acestor
evenimente. Mai mult, numărul evenimentelor
enumerate nu este atât de disproporționat încât să distor
sioneze concurența pe piețele din aval ale televiziunilor
gratuite și cu plată.
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(17)

Proporționalitatea generală a măsurilor notificate de Italia
este susținută de mai mulți factori. În primul rând,
reducerea de la 90 % la 80 % a pragului necesar de
acoperire a populației pentru radiodifuzorii calificați
sporește proporționalitatea măsurilor, deoarece crește
numărul radiodifuzorilor cu potențial de calificare. În al
doilea rând, un mecanism voluntar a fost introdus pentru
soluționarea litigiilor dintre radiodifuzori în ceea ce
privește definiția modalităților tehnice de radiodifuzare
și plata unei despăgubiri echitabile pentru sublicențierea
drepturilor de difuzare exclusive. În al treilea rând,
intrarea în vigoare a măsurilor notificate de Italia va fi
amânată până la 1 septembrie 2012, pentru a se evita un
impact negativ asupra negocierilor în curs. În fine,
măsurile notificate de Italia prevăd dispoziții referitoare
la situațiile în care drepturile pentru evenimentele
enumerate sunt achiziționate de către radiodifuzorii neca
lificați, cu scopul de a asigura modalitățile corespun
zătoare de sublicențiere a drepturilor către radiodifuzori
calificați, precum și la situațiile în care ar putea să nu
existe cumpărători calificați pentru evenimentele
enumerate, cu scopul de a garanta că radiodifuzorul
necalificat este în măsură să își exercite drepturile, astfel
încât să se evite o situație în care evenimentul enumerat
să nu poată fi difuzat deloc.

(18)

Comisia a comunicat celorlalte state membre măsurile
care urmează să fie luate de Italia și care au fost notificate
de această țară și a prezentat rezultatele acestei verificări
la reuniunea comitetului instituit în temeiul articolului 29
din Directiva 2010/13/UE. Comitetul a adoptat un aviz
favorabil în cadrul acestei reuniuni,

DECIDE:

Articol unic
(1)
Măsurile care urmează să fie luate de Italia în confor
mitate cu articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2010/13/UE
și care au fost notificate Comisiei în conformitate cu articolul 14
alineatul (2) din Directiva 2010/13/UE la 21 septembrie 2011
sunt compatibile cu dreptul Uniunii.
(2)
Măsurile finale luate de Italia vor fi publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, de îndată ce acestea sunt adoptate la
nivel național și sunt notificate Comisiei. Aceasta constituie
publicarea prevăzută la articolul 14 alineatul (2) din Directiva
2010/13/UE.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2011.
Pentru Comisie
Neelie KROES

Vicepreședinte
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ANEXĂ

Publicație în temeiul articolului 14 din Directiva 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite
prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii
mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)
Dispozițiile adoptate de Italia, care trebuie publicate în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2010/13/UE, figurează
în următoarele extrase din Decizia nr. 131/12/CONS a Autorității pentru garanții în comunicații din 15 martie 2012:

„DECIDE:
Articol unic
(1)
Autoritatea aprobă definitiv lista evenimentelor de importanță majoră pentru societate a căror difuzare este
garantată prin articolul 32-ter din textul unic al serviciilor media audiovizuale și radiofonice, prezentat în anexele A și
B, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(2)
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 septembrie 2012 și este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Italiene și
pe site-ul web al autorității și, doar pentru anexa A, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Roma, 15 martie 2011 (1).
Președintele

Comisarul raportor

Comisarul raportor

Corrado CALABRÒ

Nicola D’ANGELO

Antonio MARTUSCIELLO

Pentru atestarea conformității cu decizia
Secretarul general
Roberto VIOLA”

(1) Aceasta este o greșeală de tipar: a se citi 15 martie 2012, ca în versiunea publicată în Monitorul Oficial al Republicii
Italiene, seria generală, nr. 92 din 19 aprilie 2012.
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AUTORITATEA PENTRU GARANȚII ÎN COMUNICAȚII
[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]
„ANEXA A LA DECIZIA NR. 131/12/CONS DIN 15 MARTIE 2012
LISTA EVENIMENTELOR DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU SOCIETATE CARE TREBUIE DIFUZATE
PE CANALE GRATUITE
(text de interes pentru Comunitate)
Articolul 1
Evenimente de importanță deosebită pentru societate
(1)

Prezenta decizie vizează transmiterea televizată de evenimente de importanță deosebită pentru societate.

(2)

În scopul prezentei liste:

A. «eveniment de importanță deosebită pentru societate» înseamnă o manifestare, sportivă sau nu, care îndeplinește cel
puțin două dintre următoarele patru condiții:
(a) evenimentul și rezultatele sale suscită un interes excepțional și general în Italia, atrăgând un alt public decât cel
care urmărește de regulă aceste manifestări;
(b) evenimentul este apreciat la scară largă de marele public, prezintă un interes cultural deosebit și contribuie la
consolidarea identității culturale italiene;
(c) evenimentul vizează participarea unei echipe naționale la o competiție internațională importantă în cadrul unei
discipline sportive specifice;
(d) evenimentul este transmis în mod tradițional pe canalele de televiziune cu acces gratuit și beneficiază de o rată
ridicată de audiență în Italia;
B. «organism de radiodifuziune calificat» înseamnă un post de televiziune care se supune jurisdicției italiene și care este în
măsură să garanteze, pentru cel puțin 80 % din populația italiană, posibilitatea de a urmări un eveniment pe un canal
cu acces gratuit, fără costuri suplimentare.
Articolul 2
Lista evenimentelor și condițiile de exercitare a drepturilor de transmisie
(1)
Autoritatea a stabilit următoarea listă de evenimente de importanță deosebită pentru societate, pe care posturile de
televiziune supuse jurisdicției italiene nu au dreptul să le transmită în exclusivitate și doar sub formă codată, cu scopul de
a garanta că cel puțin 80 % din populația italiană are posibilitatea de a le urmări pe un post de televiziune cu acces
gratuit, fără costuri suplimentare:
(a) Jocurile Olimpice de vară și de iarnă;
(b) finala și toate meciurile disputate de echipa națională a Italiei în cadrul Campionatului Mondial de Fotbal;
(c) finala și toate meciurile disputate de echipa națională a Italiei în cadrul Campionatului European de Fotbal;
(d) toate meciurile de fotbal din cadrul campionatelor oficiale la care participă echipa națională a Italiei și care se
desfășoară în Italia și în străinătate;
(e) finala și semifinalele Ligii Campionilor și a Europa League la care participă o echipă italiană;
(f)

Turul Italiei la ciclism;

(g) Marele Premiu de Formula 1 al Italiei;
(h) Marele Premiu de Moto GP al Italiei;
(i)

finalele și semifinalele campionatelor mondiale de baschet, polo pe apă, volei și rugbi la care participă echipa
națională a Italiei;

(j)

meciurile din cadrul Turneului celor Șase Națiuni la rugbi la care participă echipa națională a Italiei;

(k) finala și semifinalele Cupei Davis și a Fed Cup la care participă echipa națională a Italiei și Internaționalele de tenis ale
Italiei la care participă jucători italieni;
(l)

campionatul mondial de ciclism pe șosea;

(m) Festivalul de muzică italiană de la Sanremo;
(n) prima reprezentație a stagiunii lirice a teatrului La Scala din Milano;
(o) Concertul de Anul Nou al teatrului La Fenice din Veneția.
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(2)
Evenimentele vizate la alineatul (1) literele (b) și (c) trebuie transmise în direct integral. În ceea ce privește celelalte
evenimente, posturile de televiziune au competența de a hotărî ele-însele condițiile de transmitere gratuită, atât în direct,
integral sau parțial, cât și înregistrat, integral sau parțial.
(3)
În cazul în care drepturile de transmisie a unuia sau a mai multora dintre evenimentele menționate la alineatul (1)
sunt achiziționate de un organism de radiodifuziune necalificat, acesta trebuie să publice pe site-ul său de internet, cu
suficient timp înainte, propunerea de cedare a drepturilor, în condiții de piață echitabile, rezonabile și nediscriminatorii,
care permit transmiterea evenimentului respectiv, în conformitate cu cerințele prevăzute la alineatul (1), informând
totodată autoritatea în acest sens.
(4)
Dacă niciun organism de radiodifuziune calificat nu formulează vreo ofertă sau nu o formulează în condiții de piață
echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, organismul de radiodifuziune care deține drepturile le poate exercita prin
derogare de la cerințele prevăzute la alineatul (1).
(5)
Autoritatea își rezervă dreptul de a modifica printr-o decizie, într-un termen rezonabil, lista care figurează la
alineatul (1) și cerințele prevăzute la alineatul (2).
Articolul 3
Procedură referitoare la litigii
(1)
În cazul unor litigii între organismele de radiodifuziune privind transmiterea unui eveniment care figurează pe lista
prevăzută la articolul 2 alineatul (1), se aplică procedura prevăzută în regulamentul anexat la Decizia nr. 352/08/CONS în
ceea ce privește definirea modalităților tehnice de transmisie și de plată a unei compensații echitabile pentru cedarea în
sublicență a drepturilor exclusive de transmisie; competențele atribuite de respectivul regulament Comisiei pentru infras
tructuri și rețele sunt atribuite Consiliului, termenul «direcție» făcând referire la Direcția pentru serviciile media, iar
termenul «director» însemnând directorul acestei direcții.”
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 16 iulie 2012
privind recunoașterea schemei „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet”
pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivei 98/70/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și al Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a
Consiliului
(2012/395/UE)
gaze cu efect de seră conține date corecte pentru
scopurile articolului 17 alineatul (2) din respectiva
directivă.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modi
ficare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și
2003/30/CE (1), în special articolul 18 alineatul (6),
având în vedere Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei
și a motorinei (2), astfel cum a fost modificată prin Directiva
2009/30/CE (3), în special articolul 7c alineatul (6),
după consultarea Comitetului consultativ instituit
articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE,

(5)

Comisia poate recunoaște o astfel de schemă voluntară
pentru o perioadă de 5 ani.

(6)

Atunci când un operator economic prezintă dovada sau
datele obținute în conformitate cu o schemă voluntară
care a fost recunoscută de Comisie, în măsura vizată de
decizia de recunoaștere, un stat membru nu trebuie să
solicite furnizorului dovezi suplimentare ale conformității
cu criteriile de durabilitate.

(7)

La 4 aprilie 2012, Comisiei i-a fost prezentată spre recu
noaștere schema „Red Tractor Farm Assurance
Combinable Crops & Sugar Beet”. Această schemă
acoperă cereale, semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr
produse în Regatul Unit până la primul lor punct de
livrare. Schema recunoscută trebuie făcută publică pe
platforma în materie de transparență înființată în
temeiul Directivei 2009/28/CE. Comisia trebuie să țină
cont de aspectele sensibile din punct de vedere
comercial și poate decide să facă publică respectiva
schemă doar parțial.

(8)

La evaluarea schemei „Red Tractor Farm Assurance
Combinable Crops & Sugar Beet” s-a constatat că
aceasta acoperă în mod adecvat criteriile de durabilitate
prevăzute la articolul 7b alineatele (3)-(5) din Directiva
98/70/CE și la articolul 17 alineatele (3)-(5) din Directiva
2009/28/CE și că aplică până la primul punct de livrare a
acestor culturi o metodă de echilibrare a masei, în
conformitate cu dispozițiile articolului 7c alineatul (1)
din Directiva 98/70/CE și ale articolului 18 alineatul (1)
din Directiva 2009/28/CE. Schema nu acoperă
articolul 7b alineatul (2) din Directiva 98/70/CE și nici
articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE, dar
oferă date exacte pentru două elemente necesare în sensul
articolului 7b alineatul (2) din Directiva 98/70/CE și al
articolului 17 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE, mai
precis zona geografică din care provin culturile și emisiile
anuale rezultate din modificarea stocurilor de carbon
survenită ca urmare a schimbării utilizării terenului.
Criteriile de durabilitate nu sunt îndeplinite, în cazul
unui procent redus de membri ai schemei, pentru o
parte din terenurile acestora. Schema indică statutul tere
nurilor membrilor săi din punctul de vedere al respectării
criteriilor (conformitate totală sau parțială) în baza sa de
date de verificare online a membrilor și înregistrează
conformitatea loturilor cu criteriile de durabilitate în
pașaportul privind culturile care pot fi recoltate cu
combine agricole („combinable crops passport”), numit
și declarație după recoltare.

prin

întrucât:
(1)

Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE stabilesc criterii de
durabilitate pentru biocarburanți. Dispozițiile articolelor
7b și 7c și ale anexei IV la Directiva 98/70/CE sunt
similare cu dispozițiile articolelor 17 și 18 și ale anexei
V la Directiva 2009/28/CE.

(2)

În cazul în care biocarburanții și biolichidele se iau în
considerare pentru scopurile menționate la articolul 17
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Directiva
2009/28/CE, statele membre trebuie să solicite opera
torilor economici să demonstreze că biocarburanții și
biolichidele respectă criteriile de durabilitate stabilite la
articolul 17 alineatele (2)-(5) din Directiva 2009/28/CE.

(3)

Considerentul 76 din Directiva 2009/28/CE prevede că
impunerea unei sarcini nerezonabile asupra industriei
trebuie evitată, iar schemele voluntare pot contribui la
crearea de soluții eficace pentru demonstrarea confor
mității cu aceste criterii de durabilitate.

(4)

Comisia poate hotărî că o schemă voluntară națională
sau internațională permite demonstrarea conformității
loturilor de biocarburanți cu criteriile de durabilitate
stabilite la articolul 17 alineatele (3)-(5) din Directiva
2009/28/CE sau că o schemă voluntară națională sau
internațională de cuantificare a reducerii emisiilor de

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350, 28.12.1998, p. 58.
(3) JO L 140, 5.6.2009, p. 88.
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(9)

În urma evaluării schemei „Red Tractor Farm Assurance
Combinable Crops & Sugar Beet” s-a constatat că aceasta
respectă standardele corespunzătoare în materie de fiabi
litate, transparență și auditare independentă.

(10)

Sfera prezentei decizii nu acoperă alte elemente supli
mentare referitoare la durabilitate și vizate de schema
„Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops &
Sugar Beet”. Aceste elemente suplimentare referitoare la
durabilitate nu sunt obligatorii pentru a demonstra
conformitatea cu cerințele de durabilitate prevăzute de
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Schema voluntară „Red Tractor Farm Assurance Combinable
Crops & Sugar Beet”, pentru care Comisia a primit cererea de
recunoaștere la 4 aprilie 2012, demonstrează prin intermediul
pașaportului privind culturile care pot fi recoltate cu combine
agricole că loturile de cereale, semințe oleaginoase și sfeclă de
zahăr respectă criteriile de durabilitate, astfel cum sunt
formulate la articolul 17 alineatele (3)-(5) din Directiva
2009/28/CE și la articolul 7b alineatele (3)-(5) din Directiva
98/70/CE. De asemenea, schema conține date exacte în sensul
articolului 17 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE și al arti
colului 7b alineatul (2) din Directiva 98/70/CE, în măsura în
care acestea se referă la emisiile anuale rezultate din modificarea
stocurilor de carbon survenită ca urmare a schimbării utilizării
terenului (el), care sunt menționate în anexa IV partea C punctul
1 din Directiva 98/70/CE și în anexa V partea C punctul 1 din
Directiva 2009/28/CE și pentru care se demonstrează o valoare
egală cu zero, precum și la zona geografică menționată în anexa
IV partea C punctul 6 din Directiva 98/70/CE și în anexa V
partea C punctul 6 din Directiva 2009/28/CE.
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Schema voluntară „Red Tractor Farm Assurance Combinable
Crops & Sugar Beet” poate fi utilizată până la primul punct
de livrare pentru loturile în cauză pentru a se demonstra confor
mitatea cu articolul 7c alineatul (1) din Directiva 98/70/CE și cu
articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2009/28/CE.
Articolul 2
Decizia este valabilă timp de cinci ani de la data intrării în
vigoare. Dacă, în urma adoptării acestei decizii, schema suferă
modificări de fond într-o măsură care ar putea afecta principiile
care stau la baza prezentei decizii, modificările trebuie notificate
Comisiei fără întârziere. Comisia evaluează modificările
transmise pentru a stabili dacă schema continuă să acopere în
mod corespunzător criteriile de durabilitate pentru care a fost
recunoscută.
Dacă s-a demonstrat clar că schema nu a implementat elemente
considerate a fi esențiale pentru prezenta decizie și dacă au loc
încălcări structurale grave ale respectivelor elemente, Comisia
poate abroga această decizie.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN
ACORDURI INTERNAȚIONALE
DECIZIA NR. 1/2012 A COMITETULUI MIXT UE-OLP
din 17 februarie 2012
de instituire a șase subcomitete și de abrogare a Deciziei nr. 1/2008 a Comitetului mixt CE-OLP
(2012/396/UE)
COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul de asociere euro-mediteraneean
interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre
Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru
Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității
Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte (1)
(denumit în continuare „acordul de asociere interimar”),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Articolul 66 din acordul de asociere interimar prevede
crearea oricăror alte comitete (denumite în continuare
„subcomitete”) care pot asista Comitetul mixt UE-OLP
în îndeplinirea sarcinilor care îi revin.
Funcționarea politicii europene de vecinătate și a
planurilor de acțiune aferente acesteia într-un mare
număr de domenii sectoriale necesită crearea unui nou
set de subcomitete.
Acordul de asociere interimar a intrat într-o nouă fază de
punere în aplicare în contextul politicii europene de veci
nătate și al evoluțiilor în regiune.
Autoritatea Palestiniană a solicitat creșterea numărului de
subcomitete.
Prin urmare, Decizia nr. 1/2008 a Comitetului mixt CEOLP ar trebui să fie abrogată,

(1) JO L 187, 16.7.1997, p. 3.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se instituie cele șase subcomitete ale Comitetului mixt UE-OLP,
enumerate în anexa I.
Se adoptă regulamentul de procedură al acestora, astfel cum este
prevăzut în anexa II.
Comitetul mixt UE-OLP va lua orice măsură necesară bunei
funcționări a subcomitetelor. Acesta poate decide în plus să
instituie grupuri sau să desființeze grupuri existente.
Articolul 2
Decizia nr. 1/2008 a Comitetului mixt CE-OLP se abrogă.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării

Adoptată la Bruxelles, 17 februarie 2012.
Pentru Comitetul mixt UE-OLP
Președintele
H. MINGARELLI
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ANEXA I
SUBCOMITETELE ATAȘATE COMITETULUI MIXT UE-OLP
1. Subcomitetul „Drepturile omului, buna guvernanță și statul de drept”
2. Subcomitetul „Afaceri sociale și sănătate”
3. Subcomitetul „Cercetare, inovare, societate informațională, audiovizual și mass-media, educație și cultură”
4. Subcomitetul „Afaceri economice și financiare”
5. Subcomitetul „Comerț și piața internă, industrie, agricultură și pescuit, vămi”
6. Subcomitetul „Energie, transporturi, schimbări climatice, mediu și apă”
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ANEXA II
1. Regulamentul de procedură al subcomitetului „Drepturile omului, buna guvernanță și statul de drept”
1. Componență și președinție
Subcomitetul este format din reprezentanți ai Uniunii Europene și din reprezentanți ai Autorității Palestiniene.
Acesta este prezidat alternativ de cele două părți.
2. Rol
Subcomitetul funcționează sub autoritatea Comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după fiecare reuniune.
Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri Comitetului mixt.
3. Subiecte de discuție
Subcomitetul examinează punerea în aplicare a acordului de asociere interimar și a planului de acțiune din cadrul
politicii europene de vecinătate aferent în sectoarele enumerate mai jos și evaluează progresul privind obiectivele și
acțiunile care au fost identificate și convenite în cadrul planului de acțiune.
După caz, subcomitetul analizează cooperarea în materie de administrație publică. În acest context, acesta
examinează orice problemă care ar putea apărea în sectoarele enumerate mai jos și propune eventuale măsuri:
(a) drepturile omului;
(b) buna guvernanță;
(c) statul de drept.
Lista de mai sus nu este exhaustivă, Comitetul mixt putând să adauge, prin decizie, alte sectoare, inclusiv
orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care se referă la unul, mai multe sau toate sectoarele menționate anterior.
4. Secretariat
Un funcționar al Uniunii Europene și un funcționar al Autorității Palestiniene exercită în comun funcțiile de
secretari permanenți ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5. Reuniuni
Subcomitetul se întrunește ori de câte ori este necesar. Reuniunile se pot convoca pe baza unei cereri adresate de
președintele oricăreia dintre părți, transmisă prin intermediul secretarului său permanent, care o înaintează celeilalte
părți. După primirea unei cereri privind convocarea unei reuniuni a subcomitetului, secretarul permanent al
celeilalte părți are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetul poate fi convocat într-un termen mai scurt, sub rezerva acordului
ambelor părți. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data și locul convenite de către cele două părți.
Reuniunile sunt convocate de către secretarul permanent competent, în acord cu președintele. Înaintea fiecărei
reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută a delegației fiecărei părți.
În cazul în care ambele părți sunt de acord, subcomitetul poate invita experți la reuniunile sale, pentru a-i oferi
informațiile specifice necesare.
6. Ordinea de zi a reuniunilor
Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie transmise secretarilor
permanenți.
Președintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul permanent competent o
transmite omologului său cu cel puțin zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conține punctele a căror înscriere pe ordinea de zi a fost cerută secretarilor permanenți cu
cel puțin 15 zile înainte de începerea reuniunii. Documentele justificative trebuie primite de ambele părți cu cel
puțin șapte zile înainte de reuniune. Aceste termene pot fi reduse în caz de urgență, sub rezerva acordului ambelor
părți.
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Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7. Procesul-verbal
Procesul-verbal este redactat și convenit de către secretarii permanenți după fiecare reuniune. Secretarii permanenți
ai subcomitetului transmit secretarilor și președintelui Comitetului mixt un exemplar al procesului-verbal, care
cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8. Publicitate
În cazul în care nu se decide altfel, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
2. Regulamentul de procedură al subcomitetului „Afaceri sociale și sănătate”
1. Componență și președinție
Subcomitetul este format din reprezentanți ai Uniunii Europene și din reprezentanți ai Autorității Palestiniene.
Acesta este prezidat alternativ de cele două părți.
2. Rol
Subcomitetul funcționează sub autoritatea Comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după fiecare reuniune.
Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri Comitetului mixt.
3. Subiecte de discuție
Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere și a planului de acțiune din cadrul
politicii europene de vecinătate aferent în sectoarele enumerate mai jos și evaluează progresul privind obiectivele și
acțiunile care au fost identificate și convenite în cadrul planului de acțiune.
După caz, subcomitetul examinează cooperarea în materie de administrație publică. În acest context, subcomitetul
examinează orice problemă care ar putea apărea în sectoarele enumerate mai jos și propune eventuale măsuri:
(a) ocuparea forței de muncă și dezvoltare socială;
(b) sănătatea publică.
Lista de mai sus nu este exhaustivă, Comitetul mixt putând să adauge, prin decizie, alte sectoare, inclusiv
orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care țin de unul, mai multe sau de toate sectoarele menționate anterior.
4. Secretariat
Un funcționar al Uniunii Europene și un funcționar al Autorității Palestiniene exercită în comun funcțiile de
secretari permanenți ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5. Reuniuni
Subcomitetul se întrunește ori de câte ori este necesar. Reuniunile se pot convoca pe baza unei cereri adresate de
președintele oricăreia dintre părți, transmisă prin intermediul secretarului său permanent, care o înaintează celeilalte
părți. După primirea unei cereri privind convocarea unei reuniuni a subcomitetului, secretarul permanent al
celeilalte părți are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetul poate fi convocat într-un termen mai scurt, sub rezerva acordului
ambelor părți. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data și locul convenite de către cele două părți.
Reuniunile sunt convocate de către secretarul permanent competent, în acord cu președinția. Înaintea fiecărei
reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută a delegației fiecărei părți.
În cazul în care ambele părți sunt de acord, subcomitetul poate invita experți la reuniunile sale, pentru a-i oferi
informațiile specifice necesare.
6. Ordinea de zi a reuniunilor
Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie transmise secretarilor
permanenți.
Președintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul permanent competent o
transmite omologului său cu cel puțin zece zile înainte de începerea reuniunii.
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Ordinea de zi provizorie conține punctele a căror înscriere pe ordinea de zi a fost cerută secretarilor permanenți cu
cel puțin 15 zile înainte de începerea reuniunii. Documentele justificative trebuie primite de ambele părți cu cel
puțin șapte zile înainte de reuniune. Aceste termene pot fi reduse în caz de urgență, sub rezerva acordului ambelor
părți.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7. Procesul-verbal
Procesul-verbal este redactat și convenit de către secretarii permanenți după fiecare reuniune. Secretarii permanenți
ai subcomitetului transmit secretarilor și președintelui Comitetului mixt un exemplar al procesului-verbal, care
cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8. Publicitate
În cazul în care nu se decide altfel, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
3. Regulamentul de procedură al subcomitetului „Cercetare, inovare, societate informațională, audiovizual și
mass-media, educație și cultură”
1. Componență și președinție
Subcomitetul este format din reprezentanți ai Uniunii Europene și reprezentanți ai Autorității Palestiniene. Acesta
este prezidat alternativ de cele două părți.
2. Rol
Subcomitetul funcționează sub autoritatea Comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după fiecare reuniune.
Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri Comitetului mixt.
3. Subiecte de discuție
Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere și a planului de acțiune din cadrul
politicii europene de vecinătate aferent în sectoarele enumerate mai jos și evaluează progresul privind obiectivele și
acțiunile care au fost identificate și convenite în cadrul planului de acțiune.
După caz, subcomitetul examinează cooperarea în materie de administrație publică. În acest context, subcomitetul
examinează orice problemă care ar putea apărea în sectoarele enumerate mai jos și propune eventuale măsuri:
(a) educație și formare profesională;
(b) cultură;
(c) tineret;
(d) societatea informațională și politica în domeniul audiovizual și al mass-mediei;
(e) știință și tehnologie;
(f) cercetare și dezvoltare.
Lista de mai sus nu este exhaustivă, Comitetul mixt putând să adauge alte sectoare, inclusiv orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care țin de unul, mai multe sau de toate sectoarele menționate anterior.
4. Secretariat
Un funcționar al Uniunii Europene și un funcționar al Autorității Palestiniene exercită în comun funcțiile de
secretari permanenți ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5. Reuniuni
Subcomitetul se întrunește ori de câte ori este necesar. Reuniunile se pot convoca pe baza unei cereri adresate de
președintele oricăreia dintre părți, transmisă prin intermediul secretarului său permanent, care o înaintează celeilalte
părți. După primirea unei cereri privind convocarea unei reuniuni a subcomitetului, secretarul permanent al
celeilalte părți are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetul poate fi convocat într-un termen mai scurt, sub rezerva acordului
ambelor părți. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în scris.
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Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data și locul convenite de către cele două părți.
Reuniunile sunt convocate de către secretarul permanent competent, în acord cu președinția. Înaintea fiecărei
reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută a delegației fiecărei părți.
În cazul în care ambele părți sunt de acord, subcomitetul poate invita experți la reuniunile sale, pentru a-i oferi
informațiile specifice necesare.
6. Ordinea de zi a reuniunilor
Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie transmise secretarilor
permanenți.
Președintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul permanent competent o
transmite omologului său cu cel puțin zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conține punctele a căror înscriere pe ordinea de zi a fost cerută secretarilor permanenți cu
cel puțin 15 zile înainte de începerea reuniunii. Documentele justificative trebuie primite de ambele părți cu cel
puțin șapte zile înainte de reuniune. Aceste termene pot fi reduse în caz de urgență, sub rezerva acordului ambelor
părți.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7. Procesul-verbal
Procesul-verbal este redactat și convenit de către secretarii permanenți după fiecare reuniune. Secretarii permanenți
ai subcomitetului transmit secretarilor și președintelui Comitetului mixt un exemplar al procesului-verbal, care
cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8. Publicitate
În cazul în care nu se decide altfel, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
4. Regulamentul de procedură al subcomitetului „Afaceri economice și financiare”
1. Componență și președinție
Subcomitetul este format din reprezentanți ai Uniunii Europene și reprezentanți ai Autorității Palestiniene. Acesta
este prezidat alternativ de cele două părți.
2. Rol
Subcomitetul funcționează sub autoritatea Comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după fiecare reuniune.
Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri Comitetului mixt.
3. Subiecte de discuție
Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere și a planului de acțiune din cadrul
politicii europene de vecinătate aferent în sectoarele enumerate mai jos și evaluează progresul privind obiectivele și
acțiunile care au fost identificate și convenite în cadrul planului de acțiune.
După caz, subcomitetul examinează cooperarea în materie de administrație publică. În acest context, subcomitetul
examinează orice problemă care ar putea apărea în sectoarele enumerate mai jos și propune eventuale măsuri:
(a) responsabilitate financiară și buna gestionare a finanțelor publice;
(b) reformă și dezvoltare economice;
(c) statistică.
Lista de mai sus nu este exhaustivă, Comitetul mixt putând să adauge alte sectoare, inclusiv orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care țin de unul, mai multe sau de toate sectoarele menționate anterior.
4. Secretariat
Un funcționar al Uniunii Europene și un funcționar al Autorității Palestiniene exercită în comun funcțiile de
secretari permanenți ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
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5. Reuniuni
Subcomitetul se întrunește ori de câte ori este necesar. Reuniunile se pot convoca pe baza unei cereri adresate de
președintele oricăreia dintre părți, transmisă prin intermediul secretarului său permanent, care o înaintează celeilalte
părți. După primirea unei cereri privind convocarea unei reuniuni a subcomitetului, secretarul permanent al
celeilalte părți are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetul poate fi convocat într-un termen mai scurt, sub rezerva acordului
ambelor părți. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data și locul convenite de către cele două părți.
Reuniunile sunt convocate de către secretarul permanent competent, în acord cu președinția. Înaintea fiecărei
reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută a delegației fiecărei părți.
În cazul în care ambele părți sunt de acord, subcomitetul poate invita experți la reuniunile sale, pentru a-i oferi
informațiile specifice necesare.
6. Ordinea de zi a reuniunilor
Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie transmise secretarilor
permanenți.
Președintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul permanent competent o
transmite omologului său cu cel puțin zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conține punctele a căror înscriere pe ordinea de zi a fost cerută secretarilor permanenți cu
cel puțin 15 zile înainte de începerea reuniunii. Documentele justificative trebuie primite de ambele părți cu cel
puțin șapte zile înainte de reuniune. Aceste termene pot fi reduse în caz de urgență, sub rezerva acordului ambelor
părți.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7. Procesul-verbal
Procesul-verbal este redactat și convenit de către secretarii permanenți după fiecare reuniune. Secretarii permanenți
ai subcomitetului transmit secretarilor și președintelui Comitetului mixt un exemplar al procesului-verbal, care
cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8. Publicitate
În cazul în care nu se decide altfel, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
5. Regulamentul de procedură al subcomitetului „Comerț și piața internă, industrie, agricultură și pescuit, vămi”
1. Componență și președinție
Subcomitetul este format din reprezentanți ai Uniunii Europene și reprezentanți ai Autorității Palestiniene. Acesta
este prezidat alternativ de cele două părți.
2. Rol
Subcomitetul funcționează sub autoritatea Comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după fiecare reuniune.
Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri Comitetului mixt.
3. Subiecte de discuție
Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere și a planului de acțiune din cadrul
politicii europene de vecinătate aferent în sectoarele enumerate mai jos și evaluează progresul privind obiectivele și
acțiunile care au fost identificate și convenite în cadrul planului de acțiune.
După caz, subcomitetul examinează cooperarea în materie de administrație publică. În acest context, subcomitetul
examinează orice problemă care ar putea apărea în sectoarele enumerate mai jos și propune eventuale măsuri:
(a) aspecte legate de comerț;
(b) agricultură și pescuit;
(c) chestiuni sanitare și fitosanitare (SFS);
(d) investiții;
(e) piață și reforma reglementărilor;
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(f) industrie și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri);
(g) probleme vamale;
(h) fiscalitate.
Lista de mai sus nu este exhaustivă, Comitetul mixt putând să adauge alte sectoare, inclusiv orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care țin de unul, mai multe sau de toate sectoarele menționate anterior.
4. Secretariat
Un funcționar al Uniunii Europene și un funcționar al Autorității Palestiniene exercită în comun funcțiile de
secretari permanenți ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5. Reuniuni
Subcomitetul se întrunește ori de câte ori este necesar. Reuniunile se pot convoca pe baza unei cereri adresate de
președintele oricăreia dintre părți, transmisă prin intermediul secretarului său permanent, care o înaintează celeilalte
părți. După primirea unei cereri privind convocarea unei reuniuni a subcomitetului, secretarul permanent al
celeilalte părți are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetul poate fi convocat într-un termen mai scurt, sub rezerva acordului
ambelor părți. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data și locul convenite de către cele două părți.
Reuniunile sunt convocate de către secretarul permanent competent, în acord cu președinția. Înaintea fiecărei
reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută a delegației fiecărei părți.
În cazul în care ambele părți sunt de acord, subcomitetul poate invita experți la reuniunile sale, pentru a-i oferi
informațiile specifice necesare.
6. Ordinea de zi a reuniunilor
Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie transmise secretarilor
permanenți.
Președintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul permanent competent o
transmite omologului său cu cel puțin zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conține punctele a căror înscriere pe ordinea de zi a fost cerută secretarilor permanenți cu
cel puțin 15 zile înainte de începerea reuniunii. Documentele justificative trebuie primite de ambele părți cu cel
puțin șapte zile înainte de reuniune. Aceste termene pot fi reduse în caz de urgență, sub rezerva acordului ambelor
părți.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7. Procesul-verbal
Procesul-verbal este redactat și convenit de către secretarii permanenți după fiecare reuniune. Secretarii permanenți
ai subcomitetului transmit secretarilor și președintelui Comitetului mixt un exemplar al procesului-verbal, care
cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8. Publicitate
În cazul în care nu se decide altfel, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
6. Regulamentul de procedură al subcomitetului „Energie, transporturi, schimbări climatice, mediu și apă”
1. Componență și președinție
Subcomitetul este format din reprezentanți ai Uniunii Europene și reprezentanți ai Autorității Palestiniene. Acesta
este prezidat alternativ de cele două părți.
2. Rol
Subcomitetul funcționează sub autoritatea Comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după fiecare reuniune.
Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri Comitetului mixt.
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3. Subiecte de discuție
Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere și a planului de acțiune din cadrul
politicii europene de vecinătate aferent în sectoarele enumerate mai jos și evaluează progresul privind obiectivele și
acțiunile care au fost identificate și convenite în cadrul planului de acțiune.
După caz, subcomitetul examinează cooperarea în materie de administrație publică. În acest context, subcomitetul
examinează orice problemă care ar putea apărea în sectoarele enumerate mai jos și propune eventuale măsuri:
(a) energie;
(b) transporturi;
(c) schimbări climatice;
(d) mediu;
(e) apă.
Lista de mai sus nu este exhaustivă, Comitetul mixt putând să adauge alte sectoare, inclusiv orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care țin de unul, mai multe sau de toate sectoarele menționate anterior.
4. Secretariat
Un funcționar al Uniunii Europene și un funcționar al Autorității Palestiniene exercită în comun funcțiile de
secretari permanenți ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5. Reuniuni
Subcomitetul se întrunește ori de câte ori este necesar. Reuniunile se pot convoca pe baza unei cereri adresate de
președintele oricăreia dintre părți, transmisă prin intermediul secretarului său permanent, care o înaintează celeilalte
părți. După primirea unei cereri privind convocarea unei reuniuni a subcomitetului, secretarul permanent al
celeilalte părți are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetul poate fi convocat într-un termen mai scurt, sub rezerva acordului
ambelor părți. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data și locul convenite de către cele două părți.
Reuniunile sunt convocate de către secretarul permanent competent, în acord cu președinția. Înaintea fiecărei
reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută a delegației fiecărei părți.
În cazul în care ambele părți sunt de acord, subcomitetul poate invita experți la reuniunile sale, pentru a-i oferi
informațiile specifice necesare.
6. Ordinea de zi a reuniunilor
Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie transmise secretarilor
permanenți.
Președintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul permanent competent o
transmite omologului său cu cel puțin zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conține punctele a căror înscriere pe ordinea de zi a fost cerută secretarilor permanenți cu
cel puțin 15 zile înainte de începerea reuniunii. Documentele justificative trebuie primite de ambele părți cu cel
puțin șapte zile înainte de reuniune. Aceste termene pot fi reduse în caz de urgență, sub rezerva acordului ambelor
părți.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7. Procesul-verbal
Procesul-verbal este redactat și convenit de către secretarii permanenți după fiecare reuniune. Secretarii permanenți
ai subcomitetului transmit secretarilor și președintelui comitetului mixt un exemplar al procesului-verbal, care
cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8. Publicitate
În cazul în care nu se decide altfel, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
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Cuprins (continuare)
2012/394/UE:
★

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2011 privind compatibilitatea cu legislația UE a măsurilor
care urmează să fie luate de Italia în temeiul articolului 14 din Directiva 2010/13/UE a Parla
mentului European și a Consiliului privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte
cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de
servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) . . . . . . . . . . . . . .
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2012/395/UE:
★

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 iulie 2012 privind recunoașterea schemei „Red
Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” pentru demonstrarea conformității
cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a
Consiliului și al Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului . . . . . . . . . . . . .
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ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE
2012/396/UE:
★

RO

Decizia nr. 1/2012 a Comitetului mixt UE-OLP din 17 februarie 2012 de instituire a șase
subcomitete și de abrogare a Deciziei nr. 1/2008 a Comitetului mixt CE-OLP . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Preţul abonamentelor în 2012
(fără TVA, inclusiv cheltuieli de transport pentru expediere simplă)
Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, numai versiunea tipărită

22 de limbi oficiale ale UE

1 200 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, versiunea tipărită + DVD, ediţie
anuală

22 de limbi oficiale ale UE

1 310 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seria L, numai versiunea tipărită

22 de limbi oficiale ale UE

840 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, DVD, ediţie lunară (cumulat)

22 de limbi oficiale ale UE

100 EUR pe an

Supliment la Jurnalul Oficial (seria S – Anunţuri de achiziţii publice),
DVD, ediţie săptămânală

Multilingv: 23 de limbi
oficiale ale UE

200 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seria C – Anunţuri de concurs

Limbă (limbi) în funcţie de
concurs

50 EUR pe an

Abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care apare în limbile oficiale ale Uniunii Europene, este
disponibil în 22 de versiuni lingvistice. Jurnalul Oficial cuprinde seriile L (Legislaţie) și C (Comunicări și informări).
Pentru fiecare versiune lingvistică se încheie un abonament separat.
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial L 156
din 18 iunie 2005, care prevede că, temporar, instituţiile Uniunii Europene nu au obligaţia de a redacta toate
actele în irlandeză și nici de a le publica în această limbă, Jurnalele Oficiale publicate în limba irlandeză se
comercializează separat.
Abonamentul la Suplimentul Jurnalului Oficial (seria S – Anunţuri de achiziţii publice) cuprinde toate cele 23 de
versiuni lingvistice oficiale într-un singur DVD multilingv.
La cerere, abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conferă dreptul de a primi diverse anexe ale
Jurnalului Oficial. Abonaţilor li se semnalează apariţia anexelor printr-un aviz către cititori inclus în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Distribuire și abonamente
Abonamente la diverse periodice destinate vânzării, precum abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
pot fi contractate prin agenţiile noastre de vânzări.
Lista agenţiilor de vânzări este disponibilă la adresa:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) oferă acces direct și gratuit la dreptul Uniunii Europene. Acest
site permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, inclusiv a tratatelor, a legislaţiei, a
jurisprudenţei și a actelor pregătitoare ale legislaţiei.
Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, consultaţi: http://europa.eu
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