
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

DECIZII 

DECIZIA (PESC) 2016/37 A CONSILIULUI 

din 16 ianuarie 2016 

privind data aplicării Deciziei (PESC) 2015/1863 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)  La 14 iulie 2015, China, Franța, Germania, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite, sprijinite de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, au ajuns la un acord cu privire la o soluție 
amplă pe termen lung la problema nucleară iraniană. Prin punerea în aplicare cu succes a planului comun amplu 
de acțiune (JCPOA) se va asigura caracterul exclusiv pașnic al programului nuclear iranian și ridicarea globală a 
tuturor sancțiunilor legate de domeniul nuclear. 

(3)  La 20 iulie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (RCSONU) 2231 
(2015) de susținere a JCPOA, solicitând punerea sa în aplicare deplină conform calendarului stabilit în JCPOA și 
prevăzând acțiuni care să se desfășoare în conformitate cu JCPOA. 

(4)  RCSONU 2231 (2015) stabilește că, după verificarea de către AIEA a punerii în aplicare a angajamentelor 
Iranului legate de domeniul nuclear, astfel cum sunt prevăzute în JCPOA, dispozițiile RCSONU 1696 (2006), 
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) și 2224 (2015) încetează să se aplice. 

(5)  RCSONU 2231 (2015) stabilește în continuare că statele respectă dispozițiile relevante cuprinse în declarația din 
14 iulie 2015, din partea Chinei, Franței, Germaniei, Federației Ruse, Regatului Unit, Statelor Unite și Uniunii 
Europene, care figurează ca anexa B la RCSONU 2231 (2015), vizând promovarea transparenței și crearea unui 
climat care să conducă la punerea în aplicare deplină a JCPOA. 

(6)  La 18 octombrie 2015, prin Decizia (PESC) 2015/1863 (2), Consiliul a hotărât să înceteze aplicarea tuturor 
sancțiunilor economice și financiare ale Uniunii din domeniul nuclear, ținând seama de RCSONU 2231 (2015) și 
de anexa B la RCSONU 2231 (2015), simultan cu punerea în aplicare de către Iran a măsurilor convenite în 
domeniul nuclear, verificată de către AIEA. 
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(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). 

(2) Decizia (PESC) 2015/1863 a Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri 
restrictive împotriva Iranului (JO L 274, 18.10.2015, p. 174). 



(7)  Prin Decizia (PESC) 2015/1863, Consiliul a hotărât, de asemenea, să introducă, după verificarea de către AIEA a 
punerii în aplicare a angajamentelor Iranului legate de domeniul nuclear, un regim de autorizare pentru revizuirea 
și luarea unei decizii cu privire la transferurile către Iran sau activitățile cu acesta în domeniul nuclear care nu 
sunt acoperite de RCSONU 2231 (2015), în deplină concordanță cu JCPOA. 

(8)  În conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf din Decizia (PESC) 2015/1863, decizia respectivă se aplică de la 
data la care Consiliul ia act de faptul că directorul general al AIEA a prezentat Consiliului guvernatorilor AIEA și 
Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite un raport care confirmă faptul că Iranul a luat măsurile 
prevăzute la punctele 15.1-15.11 din anexa V la JCPOA. 

(9)  Consiliul ia act de faptul că la 16 ianuarie 2016 directorul general al AIEA a prezentat Consiliului guvernatorilor 
AIEA și Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite raportul care confirmă faptul că Iranul a luat 
măsurile prevăzute la punctele 15.1-15.11 din anexa V la JCPOA, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia (PESC) 2015/1863 se aplică de la 16 ianuarie 2016. 

Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 16 ianuarie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
A.G. KOENDERS  
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