
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1245/2012 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 215 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2011/235/WPZiB z dnia 
12 kwietnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skie
rowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom 
w związku z sytuacją w Iranie ( 1 ), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji 
Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację w zakresie 
praw człowieka w Iranie, dnia 12 kwietnia 2011 r. 
Rada rozporządzeniem (UE) nr 359/2011 ( 2 ) nałożyła 
szereg środków ograniczających skierowanych przeciwko 
niektórym osobom, podmiotom i organom zgodnie 
z decyzją 2011/235/WPZiB. 

(2) Dnia 20 grudnia 2012 r. Rada przyjęła decyzję 
2012/810/WPZiB ( 3 ) zmieniającą decyzję 2011/235/ 
WPZiB odnośnie do zakresu środków dotyczących 
sprzętu, który mógłby zostać użyty do celów represji 
wewnętrznych. 

(3) Środki te wchodzą w zakres Traktatu, zatem do ich 
wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych 
na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia 
jednolitego stosowania tych środków przez podmioty 
gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 359/2011. 

(5) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie 
natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1a rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) obecny ustęp otrzymuje numer 1; 

2) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwe organy 
państw członkowskich, wskazane w załączniku II, mogą 
zezwolić – na warunkach, jakie uznają za stosowne – na 
sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub eksport sprzętu, 
który mógłby zostać użyty w celu represji wewnętrznych, 
wskazanego w załączniku III, pod warunkiem że sprzęt 
ten jest wykorzystywany wyłącznie w celu ochrony 
personelu Unii i jej państw członkowskich w Iranie, lub 
zezwolić na świadczenie pomocy techniczej lub usług 
pośrednictwa lub zapewnienie finansowania lub pomocy 
finansowej, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), związanych 
z takim sprzętem.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

E. FLOURENTZOU 
Przewodniczący

PL 21.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/15 

( 1 ) Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51. 
( 2 ) Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1. 
( 3 ) Zob. s. 49 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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