
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL (UE) 2017/284 AL CONSILIULUI 

din 17 februarie 2017 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva 
Zimbabwe 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215, 

având în vedere Decizia (PESC) 2017/288 a Consiliului de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri 
restrictive împotriva Zimbabwe (1), 

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

întrucât: 

(1)  Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului (2) pune în aplicare Decizia 2011/101/PESC a Consiliului (3) și 
prevede anumite măsuri împotriva unor persoane din Zimbabwe, printre care și indisponibilizarea activelor 
acestora. 

(2)  Ar trebui să se introducă o nouă derogare de la interdicția referitoare la vânzarea, furnizarea, transferul și 
exportul de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, astfel încât să se permită, după 
caz, autorizarea anumitor echipamente destinate utilizării civile în proiecte de minerit sau de infrastructură, în 
urma adoptării Deciziei (PESC) 2017/288. 

(3)  Prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a Deciziei 
(PESC) 2017/288, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă de către operatorii economici din toate statele 
membre. 

(4)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 314/2004 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 314/2004 se modifică după cum urmează:  

1. Se introduce următorul articol: 

„Articolul 4a 

(1) Prin derogare de la articolul 3, autoritatea competentă, prevăzută în anexa II, a statului membru în care este 
stabilit exportatorul sau a statului membru din care sunt furnizate substanțele explozive sau echipamentele conexe, 
poate autoriza, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de 
substanțe explozive și echipamente conexe după cum se menționează la punctul 4 din anexa I, precum și acordarea 
de asistență financiară și tehnică, în cazul în care substanțele explozive și echipamentele conexe sunt destinate a fi 
utilizate și vor fi utilizate exclusiv în scopuri civile, pentru proiecte de minerit și de infrastructură. 
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(1) JO L 42, 18.2.2017, p. 12. 
(2) Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (JO L 55, 

24.2.2004, p. 1). 
(3) Decizia 2011/101/PESC a Consiliului din 15 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (JO L 42, 16.2.2011, p. 6). 



(2) Autorizația menționată la prezentul articol se acordă în conformitate cu normele detaliate prevăzute la 
articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune. 

(3) Exportatorii furnizează autorității competente toate informațiile relevante necesare pentru evaluarea cererii de 
autorizare depuse de aceștia. 

(4) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu cel puțin două săptămâni înainte cu 
privire la intenția sa de a acorda o autorizație menționată la alineatul (1) din prezentul articol.”  

2. Anexa I se înlocuiește cu textul care apare în anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale 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, 17 februarie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
E. BARTOLO  
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ANEXĂ 

„ANEXA I 

Echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, menționate la articolul 3  

1. Arme de foc, muniții și accesorii aferente, după cum urmează:  

1.1. arme de foc care nu intră sub incidența ML 1 și ML 2 din Lista comună a UE cuprinzând produsele militare;  

1.2. muniții special concepute pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 și componente special concepute 
pentru acestea;  

1.3. dispozitive de ochire care nu intră sub incidența Listei comune a UE cuprinzând produsele militare.  

2. Bombe și grenade care nu intră sub incidența Listei comune a UE cuprinzând produsele militare.  

3. Vehicule, după cum urmează:  

3.1. vehicule echipate cu un tun de apă, special concepute sau modificate în scopul restabilirii ordinii publice în 
cazul unei revolte;  

3.2. vehicule special concepute sau modificate pentru a fi electrificate în vederea trecerii peste frontiere;  

3.3. vehicule special concepute sau modificate pentru înlăturarea baricadelor, inclusiv echipamente pentru 
construcții prevăzute cu protecție balistică;  

3.4. vehicule special concepute pentru transportul sau transferul prizonierilor și/sau al deținuților;  

3.5. vehicule special concepute pentru amplasarea barierelor mobile;  

3.6. componente pentru vehiculele menționate la punctele 3.1-3.5, special concepute în scopul restabilirii ordinii 
publice în cazul unei revolte. 

Nota 1: Nu intră sub incidența prezentului punct vehiculele special concepute în scopul stingerii incendiilor. 

Nota 2: În sensul punctului 3.5, termenul „vehicule” include remorcile.  

4. Substanțe explozive și echipamente conexe, după cum urmează:  

4.1. echipamente și dispozitive concepute special pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau neelectrice, 
inclusiv dispozitivele de comandă a aprinderii, detonatoarele, aprinzătoarele, releele de detonare și fitilurile 
detonante și componentele special concepute pentru acestea, cu excepția celor special concepute pentru un 
anumit uz comercial, constând în acționarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau 
dispozitive a căror funcție nu este crearea de explozii (de exemplu, dispozitive de umflare a airbagurilor de 
mașină, protectoarele de supratensiune ale declanșatoarelor instalațiilor de stingere a incendiilor);  

4.2. încărcături explozive cu tăiere lineară care nu intră sub incidența Listei comune a UE cuprinzând produsele 
militare;  

4.3. alți explozivi care nu intră sub incidența Listei comune a UE cuprinzând produsele militare și substanțele 
aferente, după cum urmează: 

(a)  amatol; 

(b)  nitroceluloză (cu un conținut de azot de minimum 12,5 %); 

(c)  nitroglicol; 

(d)  tetranitrat de pentaeritritol (PETN); 

(e)  clorură de picril; 

(f)  2,4,6-trinitrotoluen (TNT). 
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5. Echipamente de protecție care nu intră sub incidența ML 13 din Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, 
după cum urmează:  

5.1. veste antiglonț care oferă protecție balistică și/sau protecție contra armelor albe;  

5.2. căști care oferă protecție balistică și/sau protecție contra schijelor, căști cu vizor, scuturi de protecție și scuturi 
balistice. 

Notă: Nu intră sub incidența prezentului punct: 

—  echipamentele special concepute pentru activități sportive; 

—  echipamentele special concepute pentru a răspunde cerințelor de protecție a muncii.  

6. Simulatoare, altele decât cele care intră sub incidența ML 14 din Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, 
utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc, și produsele software special concepute pentru acestea.  

7. Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică și tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele 
care intră sub incidența Listei comune a UE cuprinzând produsele militare.  

8. Plasă de sârmă ghimpată.  

9. Cuțite militare, cuțite de luptă și baionete ale căror lame depășesc 10 cm.  

10. Echipamente special concepute pentru producția articolelor menționate în prezenta listă.  

11. Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor menționate în prezenta listă.”  
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