
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/2204 

z dnia 30 listopada 2015 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 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (1), w szczególności jego art. 46 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu. 

(2)  Wyrokiem z dnia 18 września 2015 r. w sprawie T-121/13 Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji 
Rady o wpisaniu Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) do wykazu osób i podmiotów objętych 
środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012. 

(3)  OPIC należy ponownie wpisać do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi na podstawie 
nowego uzasadnienia. 

(4)  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. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. 
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(1) Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1. 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. ASSELBORN 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Wymieniony poniżej podmiot wpisuje się do wykazu zamieszczonego w części I załącznika IX do rozporządzenia (UE) 
nr 267/2012: 

I. Osoby i podmioty zaangażowane w działania na rzecz broni jądrowej lub pocisków balistycznych oraz osoby 
i podmioty popierające rząd Iranu 

B. Podmioty  

Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„159. Oil industry Pension Fund 
Investment Company 
(OPIC) 

No 234, Taleghani St, Teheran, 
Iran 

OPIC udziela znaczącego wsparcia rządowi 
Iranu, zapewniając zasoby finansowe i usługi 
finansowe na rzecz projektów rozwoju sek
tora naftowego i gazowego różnym pod
miotom związanym z rządem Iranu, w tym 
podmiotom zależnym spółek będących 
własnością państwa (NIOC). OPIC jest także 
właścicielem IOEC (Iranian Offshore Engi
neering Construction Co.), które zostało 
wskazane przez UE z powodu udzielania 
wsparcia logistycznego rządowi Iranu. 

Sektor naftowy i gazowy stanowi istotne 
źródło finansowania rządu Iranu i istnieją 
potencjalne powiązania między dochodami 
Iranu ze sprzedaży ropy naftowej pochodzą
cymi z sektora energetycznego i finansowa
niem przez Iran działań wrażliwych z punktu 
widzenia rozprzestrzeniania materiałów jąd
rowych. 

Dyrektorem zarządzającym OPIC jest Naser 
Maleki, który został wskazany przez ONZ z 
powodu kierowania Shahid Hemmat Indu
strial Group (SHIG), a także dlatego, że jest 
urzędnikiem MODAFL (irańskiego minister
stwa obrony i logistyki sił zbrojnych) nadzo
rującym prace nad programem balistycznym 
Shahab 3 (irański program budowy będą
cych obecnie w użyciu rakiet balistycznych 
dalekiego zasięgu). SHIG to podmiot wska
zany przez ONZ ze względu na to, że jest 
podmiotem podległym Aerospaces Indu
stries Organisation (AIO, która jest podmio
tem wskazanym przez UE) i jest zaangażo
wany w irański program budowy rakiet ba
listycznych. W związku z tym OPIC jest 
bezpośrednio zaangażowany w irańskie 
działania wrażliwe z punktu widzenia roz
przestrzeniania materiałów jądrowych lub 
w opracowywanie systemów przenoszenia 
broni jądrowej. 

1.12.2015”   
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