
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/37 

z dnia 16 stycznia 2016 r. 

w sprawie daty rozpoczęcia stosowania decyzji (WPZiB) 2015/1863 zmieniającej decyzję 
2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających wobec 
Iranu. 

(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 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 przyjęła rezolucję (RB ONZ) 
nr 2231 (2015) zatwierdzającą JCPOA, wzywającą do jego pełnego wdrożenia zgodnie z harmonogramem 
ustalonym w JCPOA i przewidującą przeprowadzenie działań zgodnie z JCPOA. 

(4)  Rezolucja RB ONZ nr 2231 (2015) przewiduje, że po zweryfikowaniu przez MAEA wykonywania zobowiązań 
Iranu związanych z kwestiami jądrowymi, zgodnie z JCPOA, postanowienia rezolucji RB ONZ nr 1696 (2006), 
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) i 2224 (2015) przestaną obowiązywać. 

(5)  Rezolucja RB ONZ nr 2231 (2015) przewiduje ponadto, że państwa mają przestrzegać odpowiednich 
postanowień zawartych w oświadczeniu z dnia 14 lipca 2015 r. wystosowanym przez Chiny, Francję, Niemcy, 
Federację Rosyjską, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone i Unię Europejską, dołączonym jako załącznik B 
do rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015), mającym na celu propagowanie przejrzystości i tworzenie atmosfery 
sprzyjającej pełnemu wdrożeniu JCPOA. 

(6)  W dniu 18 października 2015 r., na mocy decyzji (WPZiB) 2015/1863 (2), Rada postanowiła zakończyć 
wdrażanie wszystkich unijnych sankcji gospodarczych i finansowych związanych z kwestiami jądrowymi, 
z uwzględnieniem rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015) oraz załącznika B do rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015), 
równocześnie ze zweryfikowanym przez MAEA wdrażaniem przez Iran środków związanych z kwestiami 
jądrowymi. 
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(1) Decyzja Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne 
stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39). 

(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1863 z dnia 18 października 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ogranicza
jących wobec Iranu (Dz.U. L 274 z 18.10.2015, s. 174). 



(7)  Rada zdecydowała również o wprowadzeniu, na mocy decyzji (WPZiB) 2015/1863, po zweryfikowaniu przez 
MAEA wykonywania zobowiązań Iranu związanych z kwestiami jądrowymi, systemu udzielania zezwoleń 
w odniesieniu do przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie przekazywania do Iranu materiałów jądrowych 
lub współpracy z Iranem w dziedzinie jądrowej nieobjętych rezolucją RB ONZ nr 2231 (2015), w pełnej 
zgodzie z JCPOA. 

(8)  Zgodnie z art. 2 akapit drugi decyzji (WPZiB) 2015/1863 decyzja ta ma zastosowanie od dnia, w którym Rada 
odnotuje, że dyrektor generalny MAEA przedstawił Radzie Zarządzających MAEA i Radzie Bezpieczeństwa ONZ 
sprawozdanie potwierdzające, że Iran przyjął środki określone w ust. 15.1–15.11 załącznika V do JCPOA. 

(9)  Rada odnotowuje, że dnia 16 stycznia 2016 r. dyrektor generalny MAEA przedstawił Radzie Zarządzających 
MAEA i Radzie Bezpieczeństwa ONZ sprawozdanie potwierdzające, że Iran przyjął środki określone 
w ust. 15.1–15.11 załącznika V do JCPOA, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzję (WPZiB) 2015/1863 stosuje się od dnia 16 stycznia 2016 r. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  

16.1.2016 L 11 I/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/37 z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie daty rozpoczęcia stosowania decyzji (WPZiB) 2015/1863 zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 

