
DECYZJA RADY 2012/812/WPZiB 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku ( 1 ), w ramach 
wdrażania rezolucji nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeń
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ). 

(2) W dniu 15 grudnia 2010 r. RB ONZ przyjęła rezolucję 
nr 1956 (2010), w której postanowiła, że wszystkie 
dochody z Funduszu Rozwojowego dla Iraku należy 
przekazać na konto lub konta struktur zastępujących 
fundusz i podlegających rządowi Iraku, a Fundusz 
Rozwojowy dla Iraku należy zlikwidować nie później 
niż dnia 30 czerwca 2011 r. 

(3) Wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB powinno zatem 
zostać zmienione, tak by umożliwić przekazanie zamro 
żonych funduszy, innych aktywów finansowych lub 
zasobów gospodarczych strukturom zastępującym 
Fundusz Rozwojowy dla Iraku stworzonym przez rząd 
Iraku, na warunkach określonych w rezolucjach Rady 
Bezpieczeństwa nr 1483 (2003) i 1956 (2010). 

(4) We wspólnym stanowisku 2003/495/WPZiB należy 
zatem wprowadzić odpowiednie zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 2 wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 2 

Wszystkie fundusze lub inne aktywa finansowe lub zasoby 
gospodarcze: 

a) poprzedniego rządu Iraku lub jego organów państwo
wych, przedsiębiorstw lub agencji, znajdujących się poza 
terytorium Iraku w dniu 22 maja 2003 r., zgodnie z usta
leniami Komitetu ustanowionego na mocy rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa nr 661 (1990); lub 

b) wywiezione z Iraku lub nabyte przez Saddama Husajna 
bądź innych wyższych urzędników byłego irackiego 
reżimu oraz najbliższych członków ich rodzin, w tym 
podmioty będące ich własnością lub kontrolowane 
bezpośrednio lub pośrednio przez nich lub przez osoby 
działające na ich rzecz lub pod ich kierownictwem, 
zgodnie z ustaleniami Komitetu ustanowionego na 
mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 661 (1990), 

zostają niezwłocznie zamrożone, o ile te fundusze lub inne 
aktywa finansowe lub zasoby gospodarcze nie są przed
miotem ustanowionego uprzednio zastawu sądowego, admi
nistracyjnego lub arbitrażowego bądź orzeczenia, w którym 
to przypadku mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia 
roszczeń wynikających z takiego zastawu lub orzeczenia; 
państwa członkowskie niezwłocznie podejmują działania 
w celu ich przekazania strukturom zastępującym Fundusz 
Rozwojowy dla Iraku stworzonym przez rząd Iraku, na 
warunkach określonych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa 
nr 1483 (2003) i 1956 (2010).”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

E. FLOURENTZOU 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72.
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