
DECYZJA RADY 2013/497/WPZiB 

z dnia 10 października 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/413/WPZiB ( 1 ). 

(2) Należy zmienić kryteria wskazywania w odniesieniu do 
dopuszczania do Unii oraz zamrażania funduszy, które 
obejmują osoby i podmioty, które pomagały wskazanym 
osobom lub podmiotom w obchodzeniu lub naruszaniu 
postanowień odnośnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ lub przepisów decyzji 2010/413/WPZiB, aby 
objąć tymi kryteriami osoby i podmioty, które same 
obeszły lub naruszyły te postanowienia lub przepisy. 

(3) W decyzji 2010/413/WPZiB należy zatem wprowadzić 
odpowiednie zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/413/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 19 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) innych osób niewymienionych w załączniku I, które są 
zaangażowane w irańskie działania wrażliwe z punktu 
widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub 
opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, 
bezpośrednio powiązane z takimi działaniami lub 
zapewniają wsparcie dla takich działań, w tym przez 
udział w nabywaniu zakazanych produktów, towarów, 
sprzętu, materiałów i technologii, lub osób działających 
w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub osób, 
które obeszły lub naruszyły, lub pomagały wskazanym 
osobom lub podmiotom w obejściu lub naruszaniu 
postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB 
ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) i RB 
ONZ nr 1929 (2010) lub niniejszej decyzji, a także 

członków IRGC oraz osób działających w imieniu 
IRGC lub IRISL, jak również osób zapewniających ubez
pieczenie lub inne istotne usługi IRGC i IRISL, lub 
podmiotom do nich należącym lub przez nie kontrolo
wanym lub działającym w ich imieniu, wymienionych 
w załączniku II.”; 

2) art. 20 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) osoby lub podmioty niewymienione w załączniku I, 
które są zaangażowane w irańskie działania wrażliwe 
z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądro
wych lub opracowywania systemów przenoszenia broni 
jądrowej, bezpośrednio powiązane z takimi działaniami 
lub zapewniają wsparcie dla takich działań, w tym przez 
udział w nabywaniu zakazanych produktów, towarów, 
sprzętu, materiałów i technologii, lub osoby lub 
podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierow
nictwem, lub podmioty należące do nich lub przez nie 
kontrolowane, w tym w sposób nielegalny, lub osoby 
i podmioty, które obeszły lub naruszyły, lub pomagały 
wskazanym osobom lub podmiotom w obejściu lub 
naruszaniu postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 
(2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 
(2008) i RB ONZ nr 1929 (2010) lub niniejszej decyzji, 
a także członkowie i podmioty IRGC i IRISL oraz 
podmioty do nich należące lub przez nie kontrolowane 
lub osoby i podmioty działające w ich imieniu lub 
osoby i podmioty zapewniające ubezpieczenie lub inne 
istotne usługi IRGC i IRISL, lub podmiotom do nich 
należącym lub przez nie kontrolowanym lub działa
jącym w ich imieniu, wymienione w załączniku II;”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2013 r. 

W imieniu Rady 

R. SINKEVIČIUS 
Przewodniczący

PL L 272/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.10.2013 

( 1 ) Decyzja Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie 
środków ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne stano
wisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39).
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