
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1067/2012 

z dnia 14 listopada 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 215, 

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 
2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu ( 1 ), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji 
Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 ( 2 ) wprowadza 
w życie środki, o których mowa w decyzji 
2010/413/WPZiB. Rozporządzenie to przewiduje między 
innymi zamrożenie wszystkich środków finansowych 
i zasobów gospodarczych należących do lub będących 
własnością, pozostających w posiadaniu lub pod kontrolą 
osób, podmiotów lub organów wyszczególnionych 
w załącznikach VIII i IX do rozporządzenia. 

(2) Decyzja Rady 2012/635/WPZiB ( 3 ) przewiduje również 
zwolnienie ze środków ograniczających w celu ochrony 
bezpieczeństwa energetycznego Unii. 

(3) Zwolnienie to wchodzi w zakres Traktatu, zatem do jego 
wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych 
na szczeblu Unii. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 267/2012. 

(5) Aby zapewnić skuteczność środków, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie to 
powinno wejść w życie następnego dnia po jego opub
likowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 267/2012 dodaje się artykuł 
w brzmieniu: 

„Artykuł 28a 

Zakazów zawartych w art. 23 ust. 2 i 3 nie stosuje się do 
działań i transakcji dokonywanych w odniesieniu do 
podmiotów wymienionych w załączniku IX: 

a) korzystających z praw wynikających z zawartej pierwotnie 
z suwerennym rządem innym niż rząd Iranu umowy 
o wspólnej produkcji, o której mowa w art. 39, przed 
dniem 27 października 2010 r., w zakresie, w jakim 
takie działania i transakcje odnoszą się do udziału tych 
podmiotów w takiej umowie; 

b) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania, do 
dnia 31 grudnia 2014 r., zobowiązań wynikających 
z umów, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), pod 
warunkiem że właściwy organ uprzednio, na podstawie 
indywidualnej oceny, zezwolił na te działania i transakcje 
i że zainteresowane państwo członkowskie powiadomiło 
inne państwa członkowskie oraz Komisję o zamiarze 
udzielenia zezwolenia.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39. 
( 2 ) Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 282 z 16.10.2012, s. 58.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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