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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1799/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Οκτωβρίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 σχετικά µε ορισµένους ειδικούς περιορισµούς
στις οικονοµικές και χρηµατοδοτικές σχέσεις µε το Ιράκ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Σηµειώνεται ότι η έλλειψη απαίτησης για δέσµευση δεν θα
πρέπει να θίξει τη δυνατότητα εφαρµογής των συνήθων
κανόνων αναγνώρισης και επιβολής της εφαρµογής των
διαιτητικών αποφάσεων και των αποφάσεων αλλοδαπών
δικαστηρίων. Επιπλέον, καµία εξαίρεση δεν θα πρέπει να
παραχωρείται µέσω απόφασης η οποία έχει ληφθεί κατά
παράβαση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3541/92 του Συµβουλίου, της 7ης ∆εκεµβρίου 1992, για την απαγόρευση
της ικανοποίησης των αιτήσεων του Ιράκ όσον αφορά
συναλλαγές που επηρεάζονται από το ψήφισµα 661 (1990)
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και από
τα συναφή ψηφίσµατα (4).

(6)

∆εδοµένου ότι οι τροποποιήσεις αυτές σχετίζονται µε την
ερµηνεία της απόφασης 1483 (2003), κρίνεται σκόπιµο να
έχουν αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία κατά την οποία
τέθηκε σε ισχύ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1210/2003,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 60 και 301,
την κοινή θέση 2003/495/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2003, για το Ιράκ (1), όπως τροποποιήθηκε από την κοινή
θέση 2003/735/ΚΕΠΠΑ (2),
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Μετά την απόφαση 1483 (2003) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών της 22ας Μαΐου 2003, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1210/2003, της
7ης Ιουλίου 2003, σχετικά µε ορισµένους ειδικούς περιορισµούς στις οικονοµικές και χρηµατοδοτικές σχέσεις µε το
Ιράκ (3), ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει µέτρα
δέσµευσης µε στόχο την πρώην κυβέρνηση του Ιράκ και
άλλες κρατικές οντότητες. Τα εν λόγω µέτρα τέθηκαν σε
ισχύ στις 9 Ιουλίου 2003.
Η αναθεώρηση των σχετικών κειµένων οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η απόφαση δεν απαιτεί την εφαρµογή των µέτρων
δέσµευσης στα κεφάλαια και στους οικονοµικούς πόρους
υπουργείων και άλλων δηµοσίων οντοτήτων που δεν ευρίσκονταν εκτός Ιράκ κατά την ηµεροµηνία της 22ας Μαΐου
2003, αλλά εγκατέλειψαν το Ιράκ µετά την ηµεροµηνία
αυτή.
Βάσει των προαναφερθέντων, θα πρέπει να επανεξετασθεί η
απαγόρευση της διάθεσης κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων
σε κρατικές οντότητες στο Ιράκ, καθώς η απαγόρευση αυτή
θίγει τη λειτουργία των εν λόγω οντοτήτων και εµποδίζει
χωρίς λόγο την ανασυγκρότηση του Ιράκ. Κατά συνέπεια,
καθίσταται περιττή η διευκρίνιση σχετικά µε τις εισερχόµενες
πληρωµές από εξαγωγές, οι οποίες πραγµατοποιούνται µέσω
των Κρατικών Τραπεζών που απαριθµούνται στο σχετικό
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003.
Η απόφαση 1483 (2003) παρουσιάζει τη δέσµευση κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων ως το πρώτο βήµα µιας διαδικασίας που οδηγεί στη µεταβίβαση των εν λόγω κεφαλαίων
και πόρων στο ταµείο ανάπτυξης για το Ιράκ. Επίσης, εξαιρεί
από την εν λόγω διαδικασία τα κεφάλαια και τους οικονοµικούς πόρους που αποτελούν το αντικείµενο δέσµευσης που
επιβλήθηκε ή απόφασης που λήφθηκε πριν από τις 22
Μαΐου 2003. Κατά συνέπεια, είναι περιττή η διατήρηση των
µέτρων δέσµευσης στην περίπτωση που τα συγκεκριµένα
κεφάλαια και οι οικονοµικοί πόροι εξαιρούνται ρητά από
την απαίτηση µεταφοράς τους στο εν λόγω ταµείο.

(1) ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 72.
(2) Βλέπε σελίδα 40 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(3) ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 6.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
1.
∆εσµεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονοµικοί πόροι
που ανήκουν στην προηγούµενη κυβέρνηση του Ιράκ, ή σε
οποιονδήποτε από τους δηµόσιους φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εταιριών ιδιωτικού δικαίου
στις οποίες οι δηµόσιες αρχές έχουν πλειοψηφική ή ελέγχουσα
συµµετοχή, ή σε φορείς της εν λόγω κυβέρνησης, που έχουν
ορισθεί από την επιτροπή κυρώσεων και απαριθµούνται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, εφόσον ευρίσκονταν εκτός Ιράκ κατά την ηµεροµηνία της 22ας Μαΐου 2003.
2.
∆εσµεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονοµικοί πόροι
που ανήκουν, ή είναι ιδιοκτησία ή βρίσκονται στην κατοχή των
ακόλουθων προσώπων, που έχουν ορισθεί από την επιτροπή
κυρώσεων και απαριθµούνται στο παράρτηµα IV:
α) του πρώην προέδρου Σαντάµ Χουσεΐν·
β) των ανώτατων αξιωµατούχων του καθεστώτος του·
γ) των άµεσων µελών των οικογένειών τους ή
δ) των νοµικών προσώπων, οργανισµών ή οντοτήτων που
ανήκουν ή τελούν υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο των προσώπων που απαριθµούνται στα στοιχεία α), β) και γ), ή
οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου που ενεργεί για
λογαριασµό τους ή υπό τις οδηγίες τους.
(4) ΕΕ L 361 της 10.12.1992, σ. 1.
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3.
Κανένα κεφάλαιο δεν διατίθεται, άµεσα ή έµµεσα, ή προς
όφελος οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τις
οντότητες ή τους οργανισµούς που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV, ή για λογαριασµό αυτών.

αναγνωρισθεί ως έγκυρες µέσω τέτοιας απόφασης, εντός των
ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόµοι και κανονισµοί που
διέπουν τα δικαιώµατα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες
απαιτήσεις·

4.
Κανένας οικονοµικός πόρος δεν διατίθεται, άµεσα ή
έµµεσα, ή προς όφελος οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισµούς που απαριθµούνται
στο παράρτηµα IV, ή για λογαριασµό αυτών, µε στόχο τη διευκόλυνση αυτού του προσώπου, του οργανισµού ή της οντότητας να αποκτήσει κεφάλαια, αγαθά ή υπηρεσίες.»

γ) η ικανοποίηση της απαίτησης δεν γίνεται κατά παράβαση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3541/92 και

2. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα V, δύνανται
να εγκρίνουν την αποδέσµευση των δεσµευµένων κεφαλαίων ή
των οικονοµικών πόρων, εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι
όροι:
α) τα κεφάλαια ή οι οικονοµικοί πόροι αποτελούν το αντικείµενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσµευσης που
επιβλήθηκε πριν από τις 22 Μαΐου 2003 ή δικαστικής,
διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που λήφθηκε πριν από
την ηµεροµηνία αυτή·
β) τα κεφάλαια ή οι οικονοµικοί πόροι θα χρησιµοποιηθούν
αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν
ασφαλισθεί µέσω τέτοιας δέσµευσης ή απαιτήσεις που έχουν

δ) η αναγνώριση της δέσµευσης ή της απόφασης δεν αντιτίθεται
στη δηµόσια πολιτική του εµπλεκόµενου κράτους µέλους.
2.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα κεφάλαια, οι οικονοµικοί πόροι και τα έσοδα από οικονοµικούς πόρους που
δεσµεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 δύνανται να αποδεσµευθούν µόνο µε σκοπό την µεταβίβασή τους στο ταµείο ανάπτυξης
του Ιράκ που κατέχει η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ, υπό τους
όρους που ορίζει η απόφαση 1483 (2003) του ΣΑΗΕ.»
4. Ο τίτλος του παραρτήµατος V αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Κατάλογος των αρµοδίων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα
6, 7 και 8.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Εφαρµόζεται από τις 9 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 13 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. FRATTINI

