
DECIZIA (PESC) 2015/382 A CONSILIULUI 

din 6 martie 2015 

de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din 
Libia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

întrucât: 

(1)  La 28 februarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/137/PESC (1). 

(2) La 20 octombrie 2014, Consiliul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Libia și și-a declarat disponibi
litatea de a pune în aplicare Rezoluția („RCSONU”) 2174 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU din 27 august 
2014, în vederea abordării amenințărilor la adresa păcii și stabilității în Libia. Consiliul a concluzionat că cei care 
se fac vinovați de acte de violență și cei care împiedică sau subminează democrația în Libia trebuie să fie trași la 
răspundere. 

(3)  RCSONU 2174 (2014) extinde, printre altele, aplicarea interdicției de călătorie și a măsurilor de înghețare a 
activelor astfel cum se prevede la punctul 22 din RCSONU 1970 (2011) și la punctul 23 din RCSONU 1973 
(2011) pentru a include persoane și entități care sprijină acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea în 
Libia, sau care împiedică sau subminează finalizarea cu succes a tranziției sale politice. Prin Decizia 
2014/727/PESC a Consiliului (2), anexele I și III la Decizia 2011/137/PESC au fost modificate în consecință. 

(4)  Criteriile de aplicare a interdicției de călătorie și a măsurilor de înghețare a activelor, astfel cum se prevede în 
RCSONU 2174 (2014), ar trebui să se extindă și la persoane și entități care nu intră sub incidența anexei I sau a 
anexei III la Decizia 2011/137/PESC. 

(5)  În urma hotărârii Tribunalului din 24 septembrie 2014 în cauza T-348/13 (3), Kadhaf Al Dam/Consiliul, rubrica 
referitoare la Ahmed Mohammed Qadhaf Al-Dam ar trebui să fie eliminată din anexele II și IV la Decizia 
2011/137/PESC. Totodată, rubrica referitoare la o altă persoană ar trebui să fie eliminată din anexa II la decizia 
respectivă. De asemenea, rubrica referitoare la o altă persoană care figurează în anexele II și IV la 
Decizia 2011/137/PESC ar trebui să fie actualizată. 

(6)  Prin urmare, Decizia 2011/137/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia 2011/137/PESC a Consiliului se modifică după cum urmează:  

1. la articolul 5 alineatul (1), se adaugă următoarea literă: 

„(c)  persoanele care nu intră sub incidența anexei I la prezenta decizie și care sunt implicate în acte care amenință 
pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia sau care sprijină astfel de acte ori care împiedică sau subminează 
finalizarea cu succes a tranziției politice a Libiei, inclusiv prin: 

(i)  planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internațional aplicabil în domeniul 
drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar ori de acte care constituie încălcări ale drepturilor 
omului în Libia; 

(ii)  atacuri împotriva oricărui aeroport, gară ori port maritim în Libia sau împotriva unei instituții sau instalații 
a statului libian sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia; 
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(1) Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 58, 
3.3.2011, p. 53). 

(2) Decizia 2014/727/PESC a Consiliului din 20 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având 
în vedere situația din Libia (JO L 301, 21.10.2014, p. 30). 

(3) Nepublicată încă în Repertoriu. 



(iii)  acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale, prin exploatarea ilicită a țițeiului sau a altor 
resurse naturale din Libia; 

(iv)  acționarea pentru sau în numele sau la ordinul persoanelor sau entităților incluse pe listă, 

astfel cum sunt enumerate în anexa II la prezenta decizie.”;  

2. la articolul 6 alineatul (1), se adaugă următoarea literă: 

„(c)  persoanele și entitățile care nu intră sub incidența anexei III la prezenta decizie implicate în acte care amenință 
pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia sau care sprijină astfel de acte ori care împiedică sau subminează 
finalizarea cu succes a tranziției politice a Libiei, inclusiv prin: 

(i)  planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internațional aplicabil în domeniul 
drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar ori de acte care constituie încălcări ale drepturilor 
omului în Libia; 

(ii)  atacuri împotriva oricărui aeroport, gară ori port maritim în Libia sau împotriva unei instituții sau instalații 
a statului libian sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia; 

(iii)  acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale, inclusiv prin exploatarea ilicită a țițeiului 
sau a altor resurse naturale din Libia; 

(iv)  acționarea pentru sau în numele sau la ordinul persoanelor și entităților incluse pe listă, 

astfel cum sunt enumerate în anexa IV la prezenta decizie.” 

Articolul 2 

Anexele II și IV la Decizia 2011/137/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 3 

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

Adoptată la Bruxelles, 6 martie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
K. GERHARDS  
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ANEXĂ 

1.  Rubricile prevăzute în anexa II la Decizia 2011/137/PESC referitoare la următoarele persoane se elimină: 

„6.  QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed” 

„19.  ZIDANE, Mohamad Ali.” 

2.  Rubrica prevăzută în anexa IV la Decizia 2011/137/PESC referitoare la următoarea persoană se elimină: 

„8.  QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed.” 

3.  Rubrica prevăzută în anexele II și IV la Decizia 2011/137/PESC referitoare la persoana de mai jos se înlocuiește cu 
rubrica următoare:  

Nume Informații de identificare Motive Data includerii pe 
listă 

„1. ABDULHAFIZ, Colonel 
Mas'ud [alias 
ABDULHAFID (nume); 
Massoud (prenume)] 

Funcție: comandant al forțelor 
armate 

Data nașterii: 1 ianuarie 1937 

Locul nașterii: Tripoli, Libia 

Al treilea în ierarhia de 
comandă a forțelor armate. 
Rol important în serviciile de 
informații ale armatei. 

28.2.2011”   
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