
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/603 

z dnia 18 kwietnia 2016 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. 

(2)  W dniu 14 lipca 2015 r. Chiny, Francja, Niemcy, Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo i Stany 
Zjednoczone, przy wsparciu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
osiągnęły porozumienie z Iranem w sprawie długoterminowego kompleksowego rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej. Dzięki pomyślnemu wdrożeniu Wspólnego kompleksowego planu działania (zwanego dalej „JCPOA”) 
zapewniony zostanie wyłącznie pokojowy charakter irańskiego programu jądrowego oraz możliwe będzie 
całościowe zniesienie wszystkich sankcji związanych z polityką jądrową. 

(3)  W dniu 20 lipca 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję 
nr 2231 (2015) zatwierdzającą JCPOA, wzywającą do jego pełnego wdrożenia zgodnie z harmonogramem 
ustalonym w JCPOA i przewidującą przeprowadzenie działań zgodnie z JCPOA. 

(4)  JCPOA, w brzmieniu zatwierdzonym rezolucją RB ONZ nr 2231 (2015), przewiduje w szczególności, że Unia 
ma znieść obowiązujące środki ograniczające wobec niektórych osób i podmiotów w „dniu zniesienia 
pozostałych sankcji” (18 października 2023 r.), tj. osiem lat po „dniu przyjęcia” (18 października 2015 r.) lub 
z wcześniejszą datą na podstawie sprawozdania dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej (MAEA) dla Rady Zarządzających MAEA i równocześnie dla Rady Bezpieczeństwa ONZ stwierdza
jącego, że MAEA uznaje, że wszystkie materiały jądrowe w Iranie są wykorzystywane w celach pokojowych 
(„wnioski ogólne”). 

(5) Rada dokonała przeglądu uzasadnienia dotyczącego jednego z podmiotów, który ma być objęty środkami ograni
czającymi do dnia zniesienia pozostałych sankcji, i podjęła decyzję o uzupełnieniu tego uzasadnienia. 

(6)  Wpis zamieszczony w załączniku do niniejszego rozporządzenia należy stosować do dnia 22 października 
2016 r. 

(7)  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 określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1. 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 18 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

W części I.B załącznika IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012 dodaje się, do dnia 22 października 2016 r., wpis 
w brzmieniu: 

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

B. Podmioty  

Nazwa Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„7a (*) Bank Saderat Iran (w 
tym wszystkie jego od
działy) i jednostki za
leżne: 

Bank Saderat Tower, 43 
Somayeh Ave, Teheran, 
Iran 

Obsługując akredytywy Organizacji Prze
mysłu Obronnego (DIO) w marcu 
2009 r., Bank Saderat naruszył postano
wienia rezolucji RB ONZ nr 1737, w któ
rej wskazano DIO i w związku z tym na
łożono wymóg zamrożenia jej funduszy, 
aktywów finansowych i zasobów gospo
darczych oraz wprowadzono zakaz udo
stępniania DIO jakichkolwiek funduszy, 
aktywów finansowych i zasobów gospo
darczych. Obsługując te akredytywy, 
Bank Saderat pomagał również DIO 
w naruszaniu zawartego w rezolucji RB 
ONZ nr 1747 zakazu dotyczącego naby
wania i dostarczania przez Iran uzbroje
nia i pokrewnych zasobów materiało
wych.  

a)  Bank Saderat PLC 
(London) 

5 Lothbury, Londyn 
EC2R 7HD, Zjedno
czone Królestwo 

Jednostka zależna, 100 % udziałów na
leży do Banku Saderat.  

(*)  Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2016/603 wpis ten stosuje się do dnia 22 października 2016 r.”   
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