
DECIZIA (PESC) 2016/1341 A CONSILIULUI 

din 4 august 2016 

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare 
Democrate Coreene 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

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

întrucât: 

(1)  La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/183/PESC (1) care a înlocuit Decizia 2010/800/PESC (2) și, 
printre altele, a pus în aplicare Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) și 2094 (2013). 

(2)  La 2 martie 2016, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat RCSONU 2270 (2016) care prevede noi măsuri 
împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC). 

(3)  La 31 martie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/476 (3) care pune în aplicare măsurile respective. 

(4)  La 27 mai 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/849 (4), care a înlocuit Decizia 2013/183/PESC și, 
printre altele, a pus în aplicare RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) și 2270 (2016). 

(5)  RCSONU 2270 (2016) prevede desemnarea unor noi bunuri cărora li se aplică, de asemenea, interdicțiile privind 
transferul, achiziționarea și furnizarea de asistență tehnică. Comitetul instituit în temeiul punctului 12 din 
RCSONU 1718 (2006) a analizat o listă de articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii legate de arme 
de distrugere în masă care urmează a fi identificate și desemnate ca bunuri sensibile. 

(6)  În plus, Consiliul consideră că interzicerea intrării în porturi a oricărei nave care este deținută, exploatată sau 
dotată cu echipaj de RPDC ar trebui să se aplice și navelor care arborează pavilionul RPDC. 

(7)  Este necesară continuarea acțiunilor Uniunii în vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta 
decizie. 

(8)  Prin urmare, Decizia (PESC) 2016/849 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia (PESC) 2016/849 se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 1 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text: 

„(b)  toate articolele, materialele, echipamentele, bunurile și tehnologiile stabilite de Consiliul de Securitate al ONU sau 
comitetul instituit în temeiul punctului 12 din RSCONU 1718 (2006) (denumit în continuare «Comitetul de 
sancțiuni»), în conformitate cu punctul 8 litera (a) subpunctul (ii) din RCSONU 1718 (2006), punctul 5 litera (b) 
din RCSONU 2087 (2013), punctul 20 din RCSONU 2094 (2013) și punctul 25 din RCSONU 2270 (2016), și 
care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte 
programe legate de arme de distrugere în masă;”. 
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(1) Decizia 2013/183/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și 
de abrogare a Deciziei 2010/800/PESC (JO L 111, 23.4.2013, p. 52). 

(2) Decizia 2010/800/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare 
Democrate Coreene și de abrogare a Poziției comune 2006/795/PESC (JO L 341, 23.12.2010, p. 32). 

(3) Decizia (PESC) 2016/476 a Consiliului din 31 martie 2016 de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Populare Democrate Coreene (JO L 85, 1.4.2016, p. 38). 

(4) Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și 
de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (JO L 141, 28.5.2016, p. 79). 



2. La articolul 18, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Statele membre interzic intrarea în porturile lor a oricărei nave care este deținută, exploatată, dotată cu echipaj 
de către RPDC sau care arborează pavilionul acesteia.” 

Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 4 august 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. LAJČÁK  
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