
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 680/2009 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków 
ograniczających wobec Iranu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 60 i 301, 

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB 
z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 
2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
Iranu ( 1 ), 

uwzględniając wniosek Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 ( 2 ) zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 423/2007 ( 3 ) wprowadziło 
dodatkowe środki ograniczające zgodnie ze wspólnym 
stanowiskiem 2008/652/WPZiB, a w szczególności 
obowiązek wcześniejszego powiadamiania w odniesieniu 
do wywozu pewnych towarów do Iranu lub przywozu 
tych towarów z tego państwa. 

(2) Z przyczyn technicznych w okresie przejściowym prze
widziano odstępstwa od przepisów dotyczących realizacji 
tego obowiązku wcześniejszego powiadamiania. 
Ponieważ złożoność przepisów wykonawczych tego 
środka spowodowała nieprzewidziane opóźnienia 

w jego realizacji, okres przejściowy należy wydłużyć do 
dnia 31 grudnia 2010 r. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 423/2007, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 4a akapity czwarty i piąty rozporządzenia (WE) nr 
423/2007 otrzymują brzmienie: 

„Do dnia 31 grudnia 2010 r. przywozowe i wywozowe 
deklaracje skrócone oraz wymagane dodatkowe informacje, 
o których mowa w niniejszym artykule, mogą być przedsta
wiane w formie pisemnej, przy użyciu informacji handlo
wych, portowych lub transportowych, pod warunkiem że 
informacje te zawierają niezbędne dane. 

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wymagane dodatkowe informa
cje, o których mowa w niniejszym artykule, przedstawiane są 
w formie pisemnej lub w deklaracjach skróconych, odpo
wiednio przywozowych i wywozowych.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2009 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r. 

W imieniu Rady 

C. BILDT 
Przewodniczący
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