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WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/186/WPZiB

z dnia 3 marca 2008 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) 7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko
2003/495/WPZiB (1) w sprawie Iraku, wykonując rezo-
lucję nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych (RB ONZ).

(2) 18 grudnia 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ nr
1790 (2007), w której zdecydowała m.in., że konkretne
uzgodnienia dotyczące płatności za wywóz z Iraku ropy
naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziemnego,
jak również dotyczące immunitetu jurysdykcyjnego
określonych aktywów Iraku, o których mowa w ust.
12, 20 i 22 rezolucji RB ONZ nr 1483 (2003), powinny
być stosowane do 31 grudnia 2008 r.

(3) Wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB powinno zostać
niniejszym zmienione.

(4) Wykonanie niektórych środków wymaga działania
Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

We wspólnym stanowisku 2003/495/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Wszystkie wpływy z całej sprzedaży na wywóz ropy
naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego
z Iraku od dnia 22 maja 2003 r. zostaną zdeponowane

w Funduszu Rozwojowym dla Iraku, zgodnie z warunkami
określonymi w rezolucji nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeń-
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.”;

2) W art. 5 dodaje się następujący ust. 4:

„4. Przywileje i immunitety, o których mowa w ust. 1,
ust. 2 lit. a) oraz ust. 2 lit. b) nie mają zastosowania wobec
żadnego orzeczenia ostatecznego wynikającego ze zobo-
wiązań umownych podjętych przez Irak po 30 czerwca
2004 r.”;

3) Artykuł 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 4 i 5 wspólnego stanowiska Rady
2003/495/WPZiB stosuje się do 31 grudnia 2008 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 2 wspólnego stanowiska 2004/553/WPZiB zostaje
uchylony.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego
przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r.

W imieniu Rady
J. PODOBNIK

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72. Wspólne stanowisko ostatnio zmie-
nione wspólnym stanowiskiem 2004/553/WPZiB (Dz.U. L 246
z 20.7.2004, s. 32).


