
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 971/2013 

z dnia 10 października 2013 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 i uchy
lającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB ( 1 ), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela 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 przewidziane w decyzji 2010/413/WPZiB 
i przewiduje między innymi zamrożenie wszystkich 
środków finansowych i zasobów gospodarczych należą
cych do osób, podmiotów i organów wymienionych 
w załącznikach VIII i IX do tego rozporządzenia, będą
cych własnością tych osób, podmiotów i organów, znaj
dujących się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą. 

(2) W dniu 10 października 2013 r. Rada przyjęła decyzję 
2013/497/WPZiB ( 3 ) zmieniającą decyzję 
2010/413/WPZiB i zawierającą zmienione kryterium 
umieszczania w wykazie osób i podmiotów, które 
obeszły lub naruszyły środki ograniczające. 

(3) Środek ten wchodzi w zakres stosowania Traktatu, zatem 
do jego wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regu
lacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania tego środka przez 
podmioty gospodarcze we wszystkich państwach człon
kowskich. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 23 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 267/2012 
wprowadza się następujące zmiany: 

a) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które 
obeszły lub naruszyły, lub pomagały wymienionym 
w wykazie osobom, podmiotom lub organom w obej 
ściu lub naruszeniu przepisów niniejszego rozporządze
nia, decyzji Rady 2010/413/WPZiB lub rezolucji RB 
ONZ nr 1737 (2006), rezolucji RB ONZ nr 1747 
(2007), rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) i rezolucji 
RB ONZ nr 1929 (2010);”; 

b) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej 
(IRGC) lub osoby prawne, podmioty lub organy nale 
żące do IRGC lub kontrolowane przez IRGC lub nale 
żące do jednego lub większej liczby jego członków lub 
kontrolowane przez jednego lub większej liczby jego 
członków, lub osoby fizyczne bądź prawne, podmioty 
lub organy zapewniające ubezpieczenie lub inne istotne 
usługi IRGC, lub podmiotom do nich należącym lub 
przez nich kontrolowanym lub działającym w ich imie
niu;”; 

c) lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) osoby prawne, podmioty lub organy należące do Linii 
Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) lub 
kontrolowane przez IRISL, lub osoby fizyczne bądź 
prawne, podmioty lub organy działające w ich imieniu, 
lub osoby fizyczne bądź prawne, podmioty lub organy 
zapewniające ubezpieczenie lub inne istotne usługi 
IRISL, lub podmiotom do nich należącym lub przez 
nie kontrolowanym lub działającym w ich imieniu.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39. 
( 2 ) Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. 

w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1). 

( 3 ) Zob. s. 46 niniejszego Dziennika Urzędowego.



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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2013 r. 

W imieniu Rady 

R. SINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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