
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 397/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu (1), w szczególności jego art. 46 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 267/2012. 

(2)  Wyrokiem z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie T-552/12 (2) Sąd Unii Europejskiej unieważnił rozporządzenie 
wykonawcze Rady (UE) nr 954/2012 (3) w kwestii umieszczenia North Drilling Company (NDC) w wykazie osób 
i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonym w załączniku IX do rozporządzenia (UE) 
nr 267/2012. 

(3)  Na podstawie nowego uzasadnienia North Drilling Company powinna zostać ponownie umieszczona w wykazie 
osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi. 

(4) Z wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, przedstawionego w załączniku IX do rozporzą
dzenia (UE) nr 267/2012 należy usunąć jeden podmiot. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1. 
(2) Sprawa T-552/12, North Drilling przeciwko Radzie, wyrok z dnia 12 listopada 2013 r., niepublikowany w Zbiorze. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 945/2012 z dnia 15 października 2012 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) 

nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 282 z 16.10.2012, s. 16. 



Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Rady 
D. KOURKOULAS 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

I. Wymieniony poniżej podmiot wpisuje się do wykazu zamieszczonego w części I sekcji B załącznika IX do rozporzą
dzenia (UE) nr 267/2012.  

Nazwa Dane identyfikacyjne Powody 

Data 
umiesz
czenia 

w wykazie 

118. North Drilling 
Company (NDC) 

8 35th St. 
Alvand St. 
Argentine Sq. 
Tehran 
Iran 
Tel. (+ 98) 2188785083-8 

Firma North Drilling zapewnia rządowi 
Iranu wsparcie finansowe, ponieważ jej 
pośrednim właścicielem jest Fundacja 
Mostazafan, duża irańska otym towa
rówrganizacja parapaństwowa kontrolo
wana przez rząd Iranu. Firma North 
Drilling odgrywa ważną rolę w sektorze 
energetycznym, który zapewnia rządowi 
Iranu istotne dochody. Oprócz tego 
firma North Drilling dokonała importu 
kluczowego sprzętu dla branży naftowej 
i gazowej, w tym towarów zakazanych. 
North Drilling zapewnia zatem wsparcie 
dla działalności jądrowej Iranu obejmu
jącej rozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia. 
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II. Podmiot wymieniony poniżej oraz odpowiedni wpis skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku IX do rozpo
rządzenia (UE) nr 267/2012. 

Safa Nicu alias Safa Nicu Sepahan; Safanco Company; Safa Nicu Afghanistan Company; Safa Al-Noor Company oraz 
Safa Nicu Ltd Company.  
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