
DECIZIA (PESC) 2017/1338 A CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din 
Libia 

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 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333 (1). 

(2)  Consiliul a luat act anterior de importanța stabilității în Libia și s-a oferit să sprijine autoritățile libiene 
recunoscute prin Acordul politic libian pentru a combate introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe 
umane. 

(3)  Introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane contribuie la destabilizarea situației politice și în 
materie de securitate din Libia. 

(4)  Ar trebui să se aplice restricții la exportul anumitor produse către Libia care ar putea fi utilizate pentru a facilita 
introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane. 

(5)  Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Articolul 10 din Decizia (PESC) 2015/1333 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 10 

(1) Statele membre solicită resortisanților lor, persoanelor care se află sub jurisdicția lor și firmelor constituite pe 
teritoriul lor sau supuse jurisdicției lor să dea dovadă de vigilență atunci când fac afaceri cu entități constituite în 
Libia sau supuse jurisdicției libiene și cu orice persoane și entități care acționează în numele lor sau sub conducerea 
lor și cu entități deținute sau controlate de acestea, în vederea prevenirii desfășurării de afaceri care ar putea 
contribui la violență și utilizarea forței împotriva civililor. 

(2) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de anumite nave și motoare către Libia, care ar putea fi folosite 
pentru introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe 
teritoriile statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul acestora este 
condiționat de autorizarea de către autoritatea competentă din statul membru, indiferent dacă produsele provin sau 
nu de pe teritoriul acestuia. 

(3) Autoritățile competente ale statelor membre nu autorizează vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul 
produselor menționate la alineatul (2) dacă au motive întemeiate să creadă că acestea ar fi utilizate pentru 
introducerea ilegală de migranți și pentru traficul de ființe umane. 

(4) Alineatul (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exporturilor efectuate de autoritățile din statele 
membre către guvernul libian. 

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului 
articol.” 
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(1) Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare 
a Deciziei 2011/137/PESC (JO L 206, 1.8.2015, p. 34). 



Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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