
DECIZIA (PESC) 2016/36 A CONSILIULUI 

din 14 ianuarie 2016 

de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC (1) privind adoptarea de măsuri restrictive 
împotriva Iranului. 

(2)  Decizia 2010/413/PESC permite, printre altele, executarea obligațiilor care decurg din contracte încheiate înainte 
de 23 ianuarie 2012 sau din contracte adiționale necesare pentru executarea unor astfel de obligații în cazul în 
care furnizarea de țiței iranian sau de produse petroliere iraniene sau în care veniturile rezultate din furnizarea 
acestora servesc rambursării unor sume datorate în temeiul contractelor încheiate înainte de 23 ianuarie 2012 
unor persoane sau entități de pe teritoriul statelor membre sau aflate sub jurisdicția acestora, în cazul în care 
contractele respective prevăd expres astfel de rambursări. 

(3)  Decizia 2010/413/PESC prevede totodată faptul că măsurile de înghețare a activelor prevăzute în decizia 
respectivă nu se aplică actelor și tranzacțiilor desfășurate în ceea ce privește entitățile de pe lista din anexa II la 
decizia respectivă, în măsura în care acestea sunt necesare pentru executarea, până la 14 ianuarie 2016, a 
obligațiilor relevante. 

(4)  Consiliul consideră că dispoziția respectivă ar trebui prelungită până la 28 ianuarie 2016. 

(5)  Este necesară continuarea acțiunilor Uniunii în vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute prin prezenta 
decizie. 

(6)  Prin urmare, Decizia 2010/413/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Articolul 20 alineatul (14) din Decizia 2010/413/PESC se înlocuiește cu următorul text: 

„(14) Alineatele (1) și (2) nu se aplică actelor și tranzacțiilor efectuate în ceea ce privește entitățile prevăzute în 
lista din anexa II, în măsura în care acestea sunt necesare pentru executarea, până la 28 ianuarie 2016, a obligațiilor 
menționate la articolul 3c alineatul (2), cu condiția ca respectivele acte și tranzacții să fi fost în prealabil autorizate 
pentru fiecare caz în parte de către statul membru relevant. Statul membru relevant informează celelalte state 
membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 14 ianuarie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
A.G. KOENDERS  

15.1.2016 L 10/17 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a 
Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, 27.7.2010, p. 39). 
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