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RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/1327
av den 31 juli 2015
om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,
med beaktande av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om
upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (1),
med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
och Europeiska kommissionen, och
av följande skäl:
(1)

Rådets förordning (EU) nr 267/2012 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2010/413/Gusp.

(2)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1336 (3) om ändring av beslut 2010/413/Gusp, som
föreskriver vissa åtgärder i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) om godkännande av den
gemensamma övergripande handlingsplanen om den iranska kärnteknikfrågan och åtgärder att vidta i enlighet
med denna handlingsplan.

(3)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) fastställs att de åtgärder som föreskrivs genom FN:s säkerhetsråds
resolutioner 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) och 1929 (2010) under vissa
förutsättningar inte ska tillämpas på verksamhet från stater som deltar i den gemensamma övergripande
handlingsplanen eller FN:s medlemsstater som agerar i samordning med dessa och som har direkt samband med
ändring av två kaskader vid Fordowanläggningen för produktion av stabila isotoper, export av anrikat uran från
Iran som överstiger 300 kg i utbyte mot naturligt uran, eller modernisering av Arakreaktorn på grundval av det
överenskomna konstruktionsutkastet och därefter på den överenskomna slutliga konstruktionsutformningen av
en sådan reaktor.

(4)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) fastställs vidare att de åtgärder som föreskrivs i FN:s säkerhetsråds
resolutioner 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) och 1929 (2010) inte ska
tillämpas i den utsträckning som detta är nödvändigt för att, under vissa omständigheter, utföra överföringar och
handlingar som har samband med genomförandet av vissa kärntekniska åtaganden som anges i den gemensamma
övergripande handlingsplanen, som krävs för förberedelser inför genomförandet av den gemensamma
övergripande handlingsplanen, eller som fastställs av FN:s säkerhetsråds kommitté som inrättats i enlighet med
FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) för att överensstämma med målen för FN:s säkerhetsråds resolution
2231 (2015).

(5)

Lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra åtgärderna, särskilt för att säkerställa
att de tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(6)

Förordning (EU) nr 267/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I förordning (EU) nr 267/2012 ska följande artiklar införas:
”Artikel 43b
1. Trots vad som sägs i andra bestämmelser i denna förordning får de behöriga myndigheterna tillåta leverans,
försäljning eller överföring av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik, och tillhandahållande av dithörande
tekniskt bistånd, utbildning, ekonomiskt bistånd, investeringar, förmedling eller andra tjänster, om de anser att dessa
har direkt samband med
a) modifieringen två kaskader vid Fordowanläggningen för produktion av stabila isotoper,
(1) EUT L 195, 27.7.2010, s. 39.
(2) Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU)
nr 961/2010 (EUT L 88, 24.3.2012, s. 1).
(3) Rådets beslut (Gusp) 2015/1336 av den 31 juli 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (se sidan 66
i detta nummer av EUT).

1.8.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/19

b) export av anrikat uran från Iran som överstiger 300 kg i utbyte mot naturligt uran, eller
c) den modernisering av Arakreaktorn som baseras på det överenskomna konstruktionsutkastet och därefter den
överenskomna slutliga konstruktionsutformningen av en sådan reaktor.
2.

Den behöriga myndighet som beviljar ett tillstånd i enlighet med punkt 1 ska se till att

a) all verksamhet utförs i strikt överensstämmelse med den gemensamma övergripande handlingsplanen av den
14 juli 2015 (nedan kallad handlingsplanen),
b) de krav som anges i punkt 22 c i FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) på lämpligt sätt har uppfyllts, och
c) den har erhållit och på ett effektivt sätt kan utöva rätten att kontrollera slutanvändningen och slutanvänd
ningsplatsen för alla tillhandahållna artiklar.
3.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta

a) sanktionskommittén och den gemensamma kommissionen, när denna bildats, på lämpligt sätt, tio dagar innan
ett tillstånd beviljas, och
b) Internationella atomenergiorganet (IAEA) inom tio dagar från tillhandahållande, försäljning eller överföring av
artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som anges i stycke 22 e i FN:s säkerhetsråds resolution 2231
(2015).
4. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att
bevilja tillstånd i enlighet med denna artikel senast tio dagar före ett beviljande.
Artikel 43c
1. Trots vad som sägs i andra bestämmelser i denna förordning får de behöriga myndigheterna, från fall till fall,
godkänna överföringar eller handlingar, i den utsträckning som detta är nödvändigt för utförandet av dessa, om de
a) har direkt samband med genomförandet av de kärnkraftsrelaterade åtgärder som anges i styckena 15.1–15.11 i
bilaga V till gemensamma övergripande handlingsplanen,
b) krävs för förberedelserna inför genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen, eller
c) av sanktionskommittén, i tillämpliga fall, har fastställts överensstämma med målen för FN:s säkerhetsråds
resolution 2231 (2015).
2. Den berörda medlemsstaten ska, i tillämpliga fall, lämna de föreslagna tillstånden till sanktionskommittén för
godkännande.
3. Den berörda medlemsstaten ska, på lämpligt sätt, underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om
sin avsikt att bevilja tillstånd i enlighet med denna artikel senast tio dagar före ett beviljande.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.
På rådets vägnar
J. ASSELBORN

Ordförande

