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1. Įvadas 

1.1. Bendrosios aplinkybės ir pagrindiniai principai 

Šis informacinis pranešimas
1
 skelbiamas atsižvelgiant į E3 / ES+3 ir Irano Islamo 

Respublikos bendrame visapusiškame veiksmų plane (BVVP) minimą savanorišką 

įsipareigojimą parengti atitinkamas gaires dėl išsamios informacijos apie sankcijas ar 

ribojamąsias priemones, kurios pagal BVVP turi būti panaikintos.
2
 

Šio informacinio pranešimo tikslas – pateikti visoms suinteresuotosioms šalims praktinės 

informacijos apie BVVP nustatytus įsipareigojimus dėl sankcijų panaikinimo, ES lygmeniu 

patvirtintas priemones tiems įsipareigojimams įgyvendinti ir įvairius praktinius šio proceso 

etapus. 

Šiame informaciniame pranešime pateikiama informacija remiasi prielaida, kad 

įsipareigojimų pagal BVVP laikysis visos šalys. 

Jungtinės Valstijos (toliau – JAV) taip pat parengė lygiavertes JAV gaires, susijusias su JAV 

sankcijų panaikinimu pagal BVVP. 

Šis informacinis pranešimas išdėstytas taip: 

 1 skirsnyje pristatoma BVVP struktūra. 

 2 skirsnyje pateikiamas su sankcijomis susijusių įsipareigojimų pagal BVVP 

įgyvendinimo tvarkaraštis (įgyvendinimo planas). 

 3 skirsnyje pateikiamas išsamus sankcijų, kurios pagal BVVP turi būti panaikintos 

įgyvendinimo dieną, aprašymas. 

  

                                                           
1 Atkreipiamas dėmesys į tai, kad šis informacinis pranešimas nėra teisiškai privalomas ir yra parengtas tik 

aiškinamaisiais tikslais. 
2 ES teisės aktuose terminas „ribojamosios priemonės“ vartojamas vietoj termino „sankcijos“. Šiame informaciniame 

pranešime terminai „sankcijos“ ir „ribojamosios priemonės“ vartojami kaip sinonimai. 
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 4 skirsnyje pateikiama atitinkamų ES teisės aktų apžvalga. 

 5 skirsnyje išsamiai išdėstomos ES sankcijos ar ribojamosios priemonės, kurios po 

įgyvendinimo dienos galioja toliau. Šiame skirsnyje taip pat bendrais bruožais 

nusakomas pirkimų kanalas. 

 6 skirsnyje pristatomos su branduoline veikla nesusijusios ES sankcijos, kurios toliau 

galioja, nes nėra susijusios su BVVP. 

 7 skirsnyje klausimų ir atsakymų forma nagrinėjami su BVVP susiję praktiniai 

dalykai. Informaciją šiam skirsniui pateikė ES valstybės narės, verslo bendruomenė ir 

kitos suinteresuotosios šalys. 

 8 skirsnyje išvardijami pagrindiniai susiję dokumentai ir pateikiami reikiami saitai. 

1.2. Įvadas į BVVP 

2015 m. liepos 14 d. E3 / ES+3 (Kinija, Prancūzija, Vokietija, Rusijos Federacija, Jungtinė 

Karalystė ir Jungtinės Valstijos kartu su Europos Sąjungos vyriausiąja įgaliotine užsienio 

reikalams ir saugumo politikai) ir Irano Islamo Respublika pasiekė susitarimą dėl Bendro 

visapusiško veiksmų plano (BVVP). Visapusiškai įgyvendinus BVVP bus užtikrintas 

išimtinai taikus Irano branduolinės programos pobūdis. 

Pagal BVVP bus visapusiškai panaikintos visos JT Saugumo Tarybos sankcijos ir 

daugiašalės
3
 bei nacionalinės sankcijos, susijusios su Irano branduoline programa. BVVP 

atspindi laipsnišką požiūrį, apima susitarime nustatytus abipusius įsipareigojimus ir yra 

patvirtintas JT Saugumo Tarybos.
4
 

                                                           
3
 BVVP ir šiame informaciniame pranešime terminas „daugiašalės sankcijos“ apima ES ribojamąsias priemones. 

4 2015 m. liepos 20 d. Saugumo Tarybos priimta JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2231 (2015). 
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JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2231 (2015) patvirtinamas BVVP ir raginama visapusiškai jį 

įgyvendinti laikantis BVVP nustatyto tvarkaraščio. Joje visos valstybės narės, regioninės 

organizacijos ir tarptautinės organizacijos raginamos imtis veiksmų, tinkamų BVVP 

įgyvendinimui paremti, be kita ko, imantis BVVP išdėstytam įgyvendinimo planui ir 

rezoliucijai proporcingų veiksmų ir susilaikant nuo veiksmų, kuriais keliamas pavojus 

įsipareigojimų pagal BVVP įgyvendinimui. 

1.3. BVVP struktūra 

BVVP sudaro bendras skirsnis, kuriame išdėstomas pagrindinis susitarimo turinys: preambulė 

ir bendrosios nuostatos, branduoliniai klausimai, sankcijos, įgyvendinimo planas ir ginčų 

sprendimo mechanizmas; jį papildo penki priedai.
5
 Šiame informaciniame pranešime 

daugiausiai dėmesio skiriama II priedui (Sankcijos) ir V priedui (Įgyvendinimo planas): 

II priede tiksliai nustatoma, kurios sankcijos bus panaikintos, o V priede apibrėžiami BVVP 

įgyvendinimo terminai ir nurodoma, kokių įvykių atveju ir (arba) kokiu laiku sankcijos bus 

panaikintos. 

IV priedas skiriamas Bendros komisijos, įsteigtos BVVP įgyvendinimui stebėti ir BVVP 

numatytoms funkcijoms vykdyti, vaidmeniui. Bendra komisija taip pat svarstys dėl BVVP 

įgyvendinimo kylančius klausimus. Remiantis IV priedu įsteigta Pirkimų darbo grupė ir 

Sankcijų panaikinimo įgyvendinimo darbo grupė. Vyriausiasis įgaliotinis veikia kaip Bendros 

komisijos ir abiejų darbo grupių koordinatorius. 

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vaidmuo yra esminis bei 

nepriklausomas ir jos prašoma stebėti bei tikrinti, kaip įgyvendinamos BVVP išdėstytos 

savanoriškos su branduoliniu sektoriumi susijusios priemonės. TATENA reguliariai teiks 

naujausią informaciją Valdytojų tarybai ir JT Saugumo Tarybai. 

 

                                                           
5 I priedas. Su branduoline veikla susijusios priemonės; II priedas. Su sankcijomis susiję įsipareigojimai; III priedas. 

Bendradarbiavimas civiliniame branduoliniame sektoriuje; IV priedas. Bendra komisija; V priedas. Įgyvendinimo planas. 
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2. Tvarkaraštis 

BVVP V priede pateikiamas įgyvendinimo planas, kuriame apibūdinama pagal BVVP 

nuostatas vykdytina seka ir etapai. Šiame procese išskirtini penki pagrindiniai įvykiai: 

užbaigimo diena, priėmimo diena, įgyvendinimo diena, pereinamoji diena ir JT Saugumo 

Tarybos rezoliucijos denonsavimo diena. 

2.1. Užbaigimo diena 

Tai įvyko 2015 m. liepos 14 d., kai buvo sėkmingai baigtos derybos dėl BVVP ir šį faktą 

patvirtino E3 / ES+3 ir Iranas. Po to, 2015 m. liepos 20 d., JT Saugumo Taryba priėmė 

Rezoliuciją 2231 (2015). Europos Sąjungos Taryba tą pačią dieną priėmė išvadas
6
, kuriomis 

išreiškė visapusiškai remianti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2231 (2015). 

2.2. Priėmimo diena 

Priėmimo dieną – 2015 m. spalio 18 d. – BVVP įsigaliojo. Iranas pradėjo įgyvendinti savo 

įsipareigojimus, susijusius su branduoline veikla. Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos 

ėmėsi veiksmų, būtinų pasirengti su branduoline veikla susijusių sankcijų panaikinimui, kaip 

nustatyta BVVP. 

Kaip nustatyta BVVP
7
, Europos Sąjunga priėmė teisės aktus, būtinus panaikinti visoms ES 

ekonominėms ir finansinėms sankcijoms, taikytoms dėl Irano branduolinės programos
8
. 

2015 m. spalio 18 d. priimtas ES teisės aktų rinkinys įsigaliojo tik įgyvendinimo dieną 

(2016 m. sausio 16 d.).
9
 

                                                           
6 http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2015/07/20-fac-iran/. 
7 Kaip nurodyta BVVP V priedo 16.1 punkte. 
8
 Daugiau informacijos apie ES teisės aktus pateikiama 4 skirsnyje dėl teisės aktų sistemos. 

9 Daugiau informacijos apie ES teisės aktus pateikiama 4 skirsnyje apie teisės aktus. 
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2.3. Įgyvendinimo diena 

Įgyvendinimo diena buvo 2016 m. sausio 16 d. – tą dieną, kai TATENA patikrinusi įsitikino, 

kad Iranas įgyvendino su branduoliniu sektoriumi susijusias priemones,
10

 ir tuo pačiu metu 

E3 / ES+3 ėmėsi veiksmų
11

, kurių įsipareigojo imtis pagal BVVP. 

Įgyvendinimo dieną TATENA generalinis direktorius pateikė TATENA valdytojų tarybai ir 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai ataskaitą, kuria patvirtinama, kad Iranas ėmėsi BVVP 

V priedo 15.1 ir 15.11 dalyse nurodytų priemonių; ES ekonominės ir finansinės sankcijos, 

taikytos dėl Irano branduolinės programos
12

, buvo panaikintos. Tą pačią dieną Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje Europos Sąjunga paskelbė teisės aktą ir susijusį pranešimą, 

išimtinai skirtą patvirtinti, kad turėtų būti taikomi priėmimo dieną priimti teisės aktai.
13

 Išsami 

informacija apie panaikintas sankcijas pateikiama šio informacinio pranešimo 4 skirsnyje. 

Tam tikrų sankcijų Iranui sustabdymas, numatytas pagal 2013 m. laikinąjį susitarimą (Bendrą 

veiksmų planą)
14

, įgyvendinimo dieną buvo pakeistas visų dėl Irano branduolinės programos 

taikytų ekonominių ir finansinių sankcijų panaikinimu pagal BVVP. 

                                                           
10 Kaip nurodyta BVVP V priedo 15 punkte. 
11 Kaip nurodyta BVVP V priedo 16 ir 17 punktuose.  
12 Kaip nurodyta BVVP V priedo 16.1–16.4 punktuose. 
13 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 274, 2015 10 18, p. 1, žr. Sprendimo (ES) 1863/2015 2 straipsnį. 
14

 Kaip dalis Bendro veiksmų plano, 2014 m. sausio 20 d. ES sustabdė sankcijas naftos chemijos pramonės 

produktams, auksui ir tauriesiems metalams, taip pat draudimus teikti draudimo ir transportavimo paslaugas Irano žalios 

naftos pardavimų srityje, taip pat laivų tiekimo draudimus. Buvo padidintos leidžiamos finansinių pervedimų į Iraną ir iš 

Irano viršutinės ribos. 
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2.4. Pereinamoji diena 

Pereinamoji diena yra praėjus 8 metams nuo priėmimo dienos (2023 m. spalio 18 d.) arba 

anksčiau, remiantis TATENA generalinio direktoriaus ataskaita TATENA valdytojų tarybai ir 

kartu JT Saugumo Tarybai, kurioje būtų nurodyta, kad TATENA padarė išvadą, jog visos 

branduolinės medžiagos Irane toliau naudojamos veiklai taikiais tikslais (platesnė išvada). Tą 

dieną ES panaikins su platinimu susijusias sankcijas
15

, įskaitant sankcijas ginklams ir raketų 

technologijoms bei susijusius įrašus sąrašuose. Pereinamąją dieną bus nutrauktos visos 

Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP nuostatos, kurios buvo sustabdytos įgyvendinimo dieną. 

2.5. JT Saugumo Tarybos rezoliucijos denonsavimo diena 

JT Saugumo Tarybos rezoliucijos taikymo denonsavimo diena bus praėjus 10 metų nuo 

priėmimo dienos. Denonsavimo dieną visos JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2231 (2015) 

nuostatos nustos galioti, o JT Saugumo Taryba baigs Irano branduolinio klausimo svarstymą; 

ES panaikins visus likusius su branduoline veikla susijusius apribojimus ir nutrauks teisės 

aktų galiojimą.
 16

 

2.6. Ginčų sprendimo mechanizmas 

BVVP numatomas konsultacijų procesas tiems atvejams, kai kuris nors BVVP dalyvis mano, 

kad sutarti įsipareigojimai neįvykdyti. BVVP dalyviai bandys klausimą išspręsti laikydamiesi 

BVVP išdėstytų procedūrų.
17

 Jei proceso pabaigoje klausimas vis dar neišspręstas taip, kaip 

pageidauja skundą pateikęs dalyvis, ir jeigu to dalyvio nuomone tai yra rimtas įsipareigojimų 

pagal BVVP nesilaikymas, jis apie tai gali pranešti JT Saugumo Tarybai. 

                                                           
15 Kaip nurodyta BVVP V priedo 20.1–20.4 punktuose. 
16 Šie apribojimai apima pirkimų kanalą, kaip nurodyta šio pranešimo 5.2 skirsnyje. 
17 Kaip nurodyta BVVP 36 ir 37 punktuose. 
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JT Saugumo Taryba, laikydamasi savo procedūrų, balsuos dėl rezoliucijos dėl tolesnio 

sankcijų panaikinimo. Jeigu ši rezoliucija nebus priimta per 30 dienų nuo pranešimo, vėl bus 

taikomos atitinkamų JT Saugumo Tarybos rezoliucijų
18

 nuostatos (pagal grįžimo į pradinę 

padėtį sąlygą), išskyrus tuos atvejus, kai JT Saugumo Taryba nusprendžia kitaip. 

BVVP 37 punkte ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2231 (2015) 14 punkte nustatyta, kad 

pakartotinio priemonių nustatymo atveju JT Saugumo Tarybos nuostatos „nebus atgaline data 

taikomos sutartims, kurias sutarties šalis ir Iranas arba Irano fiziniai ir juridiniai asmenys 

pasirašė iki taikymo datos, su sąlyga, kad tokiose sutartyse numatyta veikla ir šių sutarčių 

vykdymas neprieštarauja BVVP ir ankstesnėms bei galiojančioms JT Saugumo Tarybos 

rezoliucijoms.“ 

Atsižvelgiant į BVVP nuostatas
19

, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visos BVVP šalys yra 

pasiryžusios susilaikyti nuo elgesio, kuris galėtų būti prilygintas įsipareigojimų nesilaikymui, 

ir dalyvauti ginčų sprendimo mechanizme, kad būtų išvengta pakartotinio sankcijų įvedimo. 

 Pakartotinis ES sankcijų įvedimas (ES nustatyta grįžimo į pradinę padėtį sąlyga) 

Tuo atveju, jei Iranas svarbiu aspektu nesilaikys savo įsipareigojimų pagal BVVP, išnaudojus 

visas galimybes pagal ginčų sprendimo mechanizmą Europos Sąjunga vėl įves jau panaikintas 

ES sankcijas (ES nustatyta grįžimo į pradinę padėtį sąlyga). ES nustatyta grįžimo į pradinę 

padėtį sąlyga bus įforminama Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, remiantis Sąjungos 

vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, Prancūzijos, Vokietijos ir 

Jungtinės Karalystės rekomendacija. Tokiu sprendimu visos su Irano branduoline programa 

susijusios ES sankcijos, kurių taikymas buvo sustabdytas ir (arba) nutrauktas, bus vėl įvestos 

pagal 2015 m. spalio 18 d. Tarybos deklaraciją
20

 ir vadovaujantis įprastomis ES 

procedūromis, taikomomis priimant ribojamąsias priemones. 

                                                           
18 JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) 

ir 2224 (2015). 
19

 Žr. BVVP 28 punktą. 
20

 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 345, 2015 10 18, p. 1. 
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Sankcijos nebus taikomos atgaline data. Tuo atveju, jeigu ES sankcijos bus vėl įvestos, 

vykdyti sutartis, sudarytas pagal BVVP laikotarpiu, kurį galiojo sankcijų taikymo 

sustabdymas, bus leidžiama laikantis ankstesnių nuostatų, pagal kurias sankcijos buvo 

nustatytos pirmą kartą, taip suteikiant įmonėms galimybę nutraukti savo veiklą
21

. Išsamios 

nuostatos dėl laikotarpio, kuriuo bus leidžiama vykdyti ankstesnes sutartis, bus nustatytos 

teisės aktuose, kuriais numatomas pakartotinis ES sankcijų įvedimas. 

Pavyzdžiui, sprendimas vėl įvesti sankcijas investavimo veiklai neturės poveikio atgaline data 

investicijoms, atliktoms iki grįžimo į pradinę padėtį datos, o vykdyti investicijų sutartis, 

sudarytas iki pakartotinio sankcijų įvedimo, bus leidžiama laikantis ankstesnių nuostatų, pagal 

kurias sankcijos buvo įvestos pirmą kartą. 

Pakartotinis sankcijų įvedimas nebus taikomas sutartis, kurias buvo leidžiama vykdyti, kai 

sankcijų režimas dar tebegaliojo. 

                                                           
21 Veikla, kurią vykdyti buvo leidžiama, kol galiojo sankcijų taikymo sustabdymas, kaip išsamiau išdėstyta šio 

informacinio pranešimo 3 skirsnyje.  
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3. Įgyvendinimo dieną panaikintų sankcijų aprašymas 

3.1. Sankcijos, kurias Europos Sąjunga panaikino įgyvendinimo dieną 

Įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.) ES panaikino visas ekonomines ir finansines 

sankcijas
22

, kurias ji taikė dėl Irano branduolinės programos. Panaikinus šias sankcijas nuo 

įgyvendinimo dienos leidžiama vykdyti toliau nurodytą veiklą, įskaitant susijusių paslaugų 

teikimą.
23

 

 Finansinės, bankininkystės ir draudimo priemonės 

Panaikinamas finansinių pervedimų į Iraną ir iš Irano draudimas (įskaitant pranešimo ir 

leidimų suteikimo tvarką). Taigi, nuo įgyvendinimo dienos leidžiama pervesti lėšas tarp ES 

asmenų, subjektų ar įstaigų, įskaitant ES finansų ir kredito įstaigas, ir į sąrašą neįtrauktų Irano 

asmenų, subjektų ar įstaigų, įskaitant Irano finansų ir kredito įstaigas
24

, o leidimų pervesti 

lėšas suteikimo arba pranešimo apie lėšų pervedimą reikalavimai nebetaikomi. 

Leidžiama vykdyti bankų veiklą, pavyzdžiui, užmegzti naujus korespondentinės 

bankininkystės santykius ir steigti į sąrašą neįtrauktų Irano bankų filialus, patronuojamąsias 

įmones ar atstovybes valstybėse narėse. Į sąrašą neįtrauktoms Irano finansų ir kredito 

įstaigoms taip pat leidžiama įsigyti dalyvavimo dalį ES finansų ir kredito įstaigose ar ją 

padidinti arba jose įsigyti bet kokią kitą nuosavybės dalį. ES finansų ir kredito įstaigoms 

leidžiama Irane atidaryti atstovybes arba steigti filialą arba patronuojamąsias įmones; su Irano 

finansų ar kredito įstaigomis leidžiama steigti bendrąsias įmones arba atidaryti banko 

sąskaitas. 

                                                           
22 Kaip nurodyta BVVP V priedo 16.1–16.4 punktuose. 
23 Išsami informacija apie veiklą, kurią leidžiama vykdyti, nurodyta BVVP II priede. Šiame skirsnyje apibūdinama 

veikla, kurią leidžiama vykdyti nuo sankcijų panaikinimo įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.). Jame nepateikiama 

informacija apie kitą veiklą, kurią vykdyti buvo leidžiama galiojant sankcijų režimui ir kurią atitinkamai toliau leidžiama 

vykdyti po įgyvendinimo dienos.  
24 Išskyrus Irano fizinius ar juridinius asmenis, subjektus ar įstaigas, įskaitant finansų ir kredito įstaigas, kuriems po 

įgyvendinimo dienos vis dar taikomos ribojamosios priemonės, kaip išdėstyta BVVP II priedo 2 priedėlyje. 
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Leidžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, įskaitant SWIFT, 

Irano fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, įskaitant Irano finansų 

įstaigas ir Irano centrinį banką, kuriems nuo įgyvendinimo dienos nebetaikomos ribojamosios 

priemonės
25

. 

Nuo įgyvendinimo dienos leidžiama teikti finansinę paramą prekybai su Iranu, tokią kaip 

eksporto kreditas, garantijos ar draudimo paslaugos. Tai taikytina ir įsipareigojimams dėl 

dotacijų, finansinės paramos ir lengvatinių paskolų Irano Vyriausybei. Šioje srityje taip pat 

leidžiama teikti Iranui draudimo bei perdraudimo paslaugas ir su Iranu vykdyti vyriausybės ar 

vyriausybės garantuojamų obligacijų sandorius. 

 Naftos, dujų ir naftos chemijos pramonės sektoriai 

Nuo įgyvendinimo dienos leidžiama importuoti ir pirkti žalios naftos ir naftos produktus, 

dujas ir naftos chemijos pramonės produktus iš Irano, keistis jais ir juos transportuoti. ES 

asmenys gali Irano asmenims, esantiems Irane arba už jo ribų, arba naudojimui Irane 

eksportuoti įrangą arba technologijas ir teikti techninę pagalbą, įskaitant mokymus, 

reikalingus Irano naftos, dujų ir naftos chemijos pramonės sektoriuose, be kita ko, naftos ir 

gamtinių dujų žvalgymui, gavybai ir perdirbimui, įskaitant gamtinių dujų skystinimą. Nuo 

įgyvendinimo dienos leidžiama investuoti į Irano naftos, dujų ir naftos chemijos pramonės 

sektorius, suteikiant finansines paskolas arba kreditus, įsigyjant dalyvavimo dalį arba ją 

padidinant ir steigiant bendrąsias įmones su Irano asmenimis, veikiantiems naftos, dujų ir 

naftos chemijos pramonės sektoriuose Irane arba už jo ribų. 

 Laivybos, laivų statybos ir transporto sektoriai 

Įgyvendinimo dieną panaikinamos sankcijos, susijusios su laivybos ir laivų statybos 

sektoriais, ir tam tikros sankcijos, susijusios su transporto sektoriumi, įskaitant susijusių 

paslaugų teikimą šiems sektoriams. 

                                                           
25 BVVP II priedo 1 priedėlyje išdėstyti asmenys ir subjektai.  
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Taigi, leidžiama vykdyti tokią veiklą: parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Iranui arba Irano 

asmenims, veikiantiems tame sektoriuje, laivyno įrangą ir technologijas laivų statybai, 

priežiūrai ar remontui; projektuoti ir statyti krovininius laivus ir naftos tanklaivius Iranui ar 

Irano asmenims arba dalyvauti juos projektuojant ir statant; tiekti Irano asmenims, subjektams 

ar įstaigoms laivus, suprojektuotus ar naudojamus naftos ir naftos chemijos pramonės 

produktų transportavimui ir laikymui; teikti Irano naftos tanklaiviams ir krovininiams laivams 

įregistravimo ir klasifikavimo paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su bet kokios rūšies 

techninių specifikacijų, registracijos ir identifikavimo numeriais. 

Visiems Irano vežėjų vykdomiems krovininiams skrydžiams arba krovininiams skrydžiams iš 

Irano suteikiama prieiga prie oro uostų, priklausančių ES valstybių narių jurisdikcijai. 

ES valstybių narių jų teritorijose vykdomas krovinių į Iraną ir iš Irano tikrinimas, 

konfiskavimas ir sunaikinimas nebetaikomas objektams, kurie nebėra draudžiami. 

Leidžiama teikti aprūpinimo kuru arba kitomis atsargomis paslaugas ar kitas laivų 

aptarnavimo paslaugas Iranui nuosavybės teise priklausantiems arba sutarties pagrindu Irano 

turimiems laivams, kurie negabena draudžiamų objektų ; taip pat leidžiama tiekti kurą, teikti 

inžinerijos ir priežiūros paslaugas Irano krovininiams orlaiviams, kurie negabena draudžiamų 

objektų. 

 Auksas, kiti taurieji metalai, banknotai ir monetos 

Leidžiama parduoti, tiekti, pirkti, eksportuoti, perduoti arba vežti auksą, tauriuosius metalus ir 

deimantus, taip pat teikti susijusias tarpininkavimo, finansavimo ir apsaugos paslaugas Irano 

Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms ar Irano centriniam 

bankui, iš jų arba jų naudai. 

Leidžiama išduoti naujai atspausdintus banknotus ar nukaldintas monetas Irano centriniam 

bankui. 
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 Metalai 

Nuo įgyvendinimo dienos nebedraudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti grafito ir 

tam tikrų metalo žaliavų arba metalo pusgaminių jokiam Irano asmeniui, subjektui ar įstaigai 

arba naudojimui Irane, tačiau tokiai veiklai taikoma leidimų suteikimo tvarka.
26

 

 Programinė įranga 

Nuo įgyvendinimo dienos nebedraudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įmonės 

išteklių planavimo programinės įrangos, įskaitant atnaujintas jos versijas, jokiam Irano 

asmeniui, subjektui ar įstaigai arba naudojimui Irane, jei tai susiję su BVVP 

neprieštaraujančia veikla; tačiau minėtai veiklai taikoma leidimų suteikimo tvarka, jeigu 

programinė įranga yra konkrečiai skirta branduolinei ir karinei pramonei.
27

 

 Asmenų, subjektų ir įstaigų išbraukimas iš sąrašų 

Nuo įgyvendinimo dienos tam tikri asmenys, subjektai ir įstaigos išbraukiami iš sąrašų ir todėl 

jiems nebetaikomos turto įšaldymo, draudimo suteikti galimybę naudotis lėšomis ir draudimo 

išduoti vizas priemonės. Šie sąrašai apima JT sąrašus ir ES savarankiškai sudarytus sąrašus. 

Papildoma informacija apie asmenis ir subjektus, kurie išbraukiami iš sąrašų, pateikiama 

2015 m. spalio 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1862 ir 2016 m. 

sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/74, kuriuo įgyvendinamas 

Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui.
28

 

                                                           
26 Išsami informacija apie leidimų suteikimo tvarką ir prekių, kurioms ji taikoma, sąrašas pateikiami 5.2 skirsnyje dėl 

sankcijų, kurios po įgyvendinimo dienos toliau taikomos. 
27 Išsami informacija apie leidimų suteikimo tvarką pateikiama 5.2 skirsnyje dėl sankcijų, kurios po įgyvendinimo 

dienos toliau taikomos. 
28 Taip pat žr. 4 skirsnį dėl ES teisės aktų sistemos. 
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3.2. JAV sankcijos 

Išsami informacija apie sankcijų panaikinimą JAV ir to panaikinimo rezultatus pateikiama 

JAV gairėse dėl sankcijų panaikinimo įgyvendinimo dieną pagal E3 / ES+3 ir Irano Islamo 

Respublikos bendrą visapusišką veiksmų planą (BVVP).
29

 

4. Teisės aktų sistema 

Šiame skirsnyje pateikiama susijusių teisės aktų, kuriais įgyvendinamas sankcijų 

panaikinimas
30

, kaip nurodyta BVVP, apžvalga. 

4.1. JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2231 (2015) 

JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2231 (2015) buvo priimta 2015 m. liepos 20 d. Ja 

patvirtinama BVVP, primygtinai raginama visapusiškai jį įgyvendinti laikantis BVVP 

nustatyto tvarkaraščio
31

 ir apibrėžiama planas bei įsipareigojimai, kurių turi laikytis visos 

šalys, kad būtų galima panaikinti JT sankcijas Iranui. 

 Įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.) buvo nutrauktos visos ankstesnių JT 

Saugumo Tarybos rezoliucijų
32

 dėl Irano branduolinio klausimo nuostatos nustatant 

sąlygą, kad Iranui svarbiu aspektu nesilaikant įsipareigojimų pagal BVVP, šios 

nuostatos vėl ims galioti ir bus taikomi konkretūs apribojimai, įskaitant prekių, 

susijusių su platinimo rizika, perdavimo apribojimus. 

                                                           
29 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx. 
30 Šiame informaciniame pranešime ribojamųjų priemonių „panaikinimas“ atitinkamai reiškia ir tų priemonių 

sustabdymą, ir įgyvendinimą. 
31 BVVP V priedas. 
32 JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) 

ir 2224 (2015). 
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 JT Saugumo Tarybos rezoliucijos denonsavimo dieną visos JT Saugumo Tarybos 

rezoliucijos 2231 (2015) nuostatos bus nutrauktos, o JT Saugumo Taryba baigs 

svarstyti Irano branduolinį klausimą bei išbrauks šį klausimą iš Saugumo Tarybos 

kompetencijai priklausančių klausimų. 

4.2. ES teisės aktų sistema 

Pagal BVVP Europos Sąjunga įgyvendina JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2231 (2015) 

priimdama teisės aktus, kuriais nustatomas teisinis pagrindas ES sankcijoms panaikinti. Nors 

pirmiau nurodytų sankcijų panaikinimas įsigaliojo įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.), 

ES pagal BVVP įsipareigojo parengti ir priimti reikiamus teisės aktus priėmimo dieną 

(2015 m. spalio 18 d.), bet atidėti jų taikymą. 

Pagal BVVP panaikintos ribojamosios priemonės yra tos priemonės, kurias Europos Sąjunga 

buvo nustačiusi dėl Irano veiklos, susijusios su branduoliniu sektoriumi, kaip išdėstyta 

Tarybos sprendime 2010/413/BUSP
33

 ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 267/2012
34

. JT 

Saugumo Tarybos rezoliucija 2231 (2015) pagal BVVP iš esmės
35

 įgyvendinama šiais ES 

teisės aktais: 

 2015 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1863, kuriuo iš dalies 

keičiamas Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui
36

 

                                                           
33 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 195, 2010 7 27, p. 39 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.195.01.0039.01.ENG). 
34 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 88, 2012 3 24, p. 1. 
35 Kalbant apie sankcijas, kurios turi būti panaikintos įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.). Likusioms 

sankcijoms pereinamąją dieną panaikinti turės būti priimti atskiri ES teisės aktai, žr. 2.4 punktą. 
36 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 274, 2015 10 18, p. 174. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.195.01.0039.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.195.01.0039.01.ENG
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Šiame sprendime numatyta, kad tuo pačiu metu, kai TATENA patikrinusi įsitikins, kad Iranas 

įgyvendino sutartas branduolinės srities priemones, bus sustabdytas Tarybos sprendimo 

2010/413/BUSP straipsnių, susijusių su visomis ES ekonominėmis ir finansinėmis 

sankcijomis, taikymas, kaip nurodyta BVVP. . Šiuo sprendimu taip pat sustabdomas turto 

įšaldymo (įskaitant draudimą suteikti galimybę naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais) ir 

draudimo išduoti vizą asmenims bei subjektams taikymas, kaip nurodyta BVVP. Be to, šiuo 

sprendimu taip pat nustatoma leidimų suteikimo tvarka dėl su branduoline veikla susijusių 

perdavimų ir tam tikrų metalų bei programinės įrangos perdavimų peržiūros bei su šiais 

perdavimais susijusių sprendimų priėmimo. Sprendimas įgyvendinamas dviem reglamentais 

(žr. toliau), tiesiogiai taikomais visose valstybėse narėse. 
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 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui
37

 

Šiame reglamente numatyta, kad tuo pačiu metu, kai TATENA patikrinusi įsitikins, kad 

Iranas įgyvendino sutartas branduolinės srities priemones, bus išbraukti atitinkami Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 267/2012 straipsniai, susiję su visomis ES ekonominėmis ir finansinėmis 

sankcijomis, kaip nurodyta BVVP. (2016 m. sausio 16 d.). Be to, šiuo reglamentu taip pat 

įgyvendinama išankstinių leidimų suteikimo tvarka dėl su branduoline veikla susijusių 

perdavimų ir tam tikrų metalų bei programinės įrangos perdavimų peržiūros bei su šiais 

perdavimais susijusių sprendimų priėmimo. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861 taip pat 

įgyvendinamos nuostatos dėl toliau taikomų su platinimu susijusių draudimų, tokių kaip 

sankcijos raketų technologijoms. 

Tarybos reglamentas (ES) 2015/1861 yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose ES 

valstybėse narėse.
38

 

 2015 m. spalio 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1862, kuriuo 

įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui
39

 

Šiuo reglamentu įgyvendinamas Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1863 tiek, kiek juo 

panaikinamos ribojamosios priemonės, taikomos asmenims ir subjektams, išdėstytiems 

Sprendimo 2010/413/BUSP V priede (JT sąrašas) ir VI priede (savarankiškai sudarytas 

sąrašas), tuo pačiu metu, kai TATENA patikrinusi įsitikins, kad Iranas įgyvendino sutartas su 

branduoline sritimi susijusias priemones. Šie asmenys ir subjektai išbraukiami iš asmenų ir 

subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo, pateikto Reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 VIII priede (JT sąrašas) ir IX priede (savarankiškai sudarytas sąrašas), tuo pačiu 

metu, kai TATENA patikrinusi įsitikins, kad Iranas įgyvendino sutartas su branduoline sritimi 

susijusias priemones (2016 m. sausio 16 d.). 

                                                           
37 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 274, 2015 10 18, p. 1. 
38

 Žr. Reglamento (ES) 2015/1861 2 straipsnį. Prie ES sutarčių pridėtoje Deklaracijoje Nr. 17 nustatyta, kad: 

„remiantis nusistovėjusia ES Teisingumo Teismo praktika Sutartys ir teisės aktai, kuriuos priima Sąjunga remdamasi 

Sutartimis, turi viršenybę prieš valstybių narių teisės aktus (...)“.  
39 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 274, 2015 10 18, p. 161. 
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 2016 m. sausio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/37 dėl Sprendimo (BUSP) 

2015/1863, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų 

priemonių Iranui, taikymo pradžios datos
40

 

 Pranešimas. Informacija apie 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamento (ES) 

2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų 

priemonių Iranui, ir 2015 m. spalio 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 

2015/1862, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų 

priemonių Iranui, taikymo pradžios datą
41

 

ES Tarybai pranešus, kad TATENA generalinis direktorius pateikė ataskaitą TATENA 

valdytojų tarybai ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, kuria patvirtinta, kad Iranas ėmėsi 

BVVP nurodytų priemonių, Tarybos sprendimas, reglamentas ir įgyvendinimo reglamentas, 

kuriais panaikinamos visos ES ekonominės ir finansinės sankcijos, įsigaliojo tą pačią dieną. 

Teisės aktas ir susijęs pranešimas, išimtinai skirti patvirtinti, kad priėmimo dieną
42

 priimti 

teisės aktai taikomi, buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
43

. 

Galiausiai ES Taryba pateikė pareiškimą
44

, kuriame pažymima, kad įsipareigojimu panaikinti 

visas su branduoliniu klausimu susijusias ES sankcijas nedaromas poveikis BVVP nustatytam 

ginčų sprendimo mechanizmui ir galimybei vėl nustatyti ES sankcijas tuo atveju, jei Iranas 

svarbiu aspektu nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal BVVP. Tačiau visos BVVP 

įgyvendinimo procese dalyvaujančios šalys įsipareigos užtikrinti, kad BVVP būtų sėkmingai 

įgyvendintas ir remiamas. 

                                                           
40

 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 11I, 2016 1 16, p. 1. 
41

 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 15I, 2016 1 16, p. 1. 
42 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 274, 2015 10 18, p. 1. 
43 Žr. 2015 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/1863 2 straipsnį.  
44 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 345, 2015 10 18, p. 1. 
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 2016 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/78, kuriuo 

įgyvendinamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui
45

 

Šiuo sprendimu sustabdytas turto įšaldymo (įskaitant draudimą suteikti galimybę naudotis 

lėšomis ir ekonominiais ištekliais) taikymas dviem subjektams, kuriuos 2016 m. sausio 17 d. 

JT Saugumo Taryba išbraukė iš sąrašo. 

 2016 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/74, kuriuo 

įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui
46

 

Šiuo reglamentu įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/78 

panaikinant turto įšaldymo priemones, taikomas dviem subjektams, atsižvelgiant į 2016 m. 

sausio 17 d. JT Saugumo Tarybos sprendimą išbraukti juos iš sąrašo. 

                                                           
45

 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 16, 2016 1 23, p. 25. 
46 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 16, 2016 1 23, p. 6. 
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5. Su platinimu susijusios sankcijos ir apribojimai, toliau galiojantys po 

įgyvendinimo dienos 

Šiame skirsnyje apibūdinamos su platinimu susijusios sankcijos ir apribojimai, toliau 

galiojančios po įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.). Tai ginklų embargas, su raketų 

technologijomis susijusios sankcijos, tam tikrų su branduoline veikla susijusių perdavimų ir 

veiklos apribojimai, nuostatos dėl tam tikrų metalų ir programinės įrangos, kuriems taikoma 

leidimų suteikimo tvarka, taip pat susiję sąrašai, kurie toliau galioja po įgyvendinimo dienos. 

Priemonės, susijusios su į Iraną ir iš jo gabenamų krovinių tikrinimu ir su laivų aprūpinimo 

kuru ar kitomis atsargomis paslaugų teikimu, toliau taikomos po įgyvendinimo dienos 

objektams, kurie toliau draudžiami. 

5.1. Su platinimu susijusios sankcijos 

 Ginklų embargas 

Draudimas tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti ar perduoti arba įsigyti visų rūšių 

ginklus ir susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir 

įrangą, sukarintą įrangą bei tokių ginklų ir susijusių reikmenų atsargines dalis, ir draudimas 

teikti susijusias paslaugas toliau taikomas po įgyvendinimo dienos. ES ginklų embargas 

taikomas visoms prekėms, įtrauktoms į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.
47

 

ES ginklų embargas galioja iki pereinamosios dienos.
48

 

                                                           
47 Nuoroda į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą. 
48 Kaip nurodyta BVVP V priedo 20.1 punkte. 
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 Su raketų technologijomis susijusios sankcijos 

Draudimas tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti arba įsigyti prekes 

ir technologijas, išvardytas Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių 

Iranui su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861
49

 (toliau – Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 267/2012 (su pakeitimais)), III priede, ir bet kokį kitą objektą, jei 

valstybė narė nustato, kad juo galėtų būti prisidedama prie branduolinių ginklų siuntimo į 

taikinį sistemų kūrimo, ir draudimas teikti susijusias paslaugas toliau taikomas. III priede 

išvardytos visos prekės ir technologijos, nurodytos Raketų technologijų kontrolės režimo 

sąraše. Papildoma informacija apie Raketų technologijų kontrolės režimo sąrašą pateikiama 

Raketų technologijų kontrolės režimo gairėse
50

. 

Pažymėtina, kad tuo atveju, kai objektas, kurio konkrečios techninės charakteristikos arba 

specifikacijos priklauso kategorijoms, kurioms taikomi Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 (su pakeitimais) I ir III priedai, laikoma, kad tas objektas patenka į III priedo 

taikymo sritį, o tai reiškia, kad šiuo atveju visuomet taikomas draudimas.
51

 

ES su raketų technologijomis susijusios sankcijos galioja iki pereinamosios dienos.
52

 

 Likusieji asmenys ir subjektai, kuriems taikomos ribojamosios priemonės 

Tam tikrų asmenų ir subjektų atžvilgiu (JT ir ES sąrašai) iki pereinamosios dienos toliau 

taikomas turto įšaldymas, draudimas išduoti vizą ir draudimas teikti specializuotas finansinių 

mokėjimų pranešimų paslaugas (SWIFT).
53

 

                                                           
49 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 274, 2015 10 18, p. 15. 
50 http://www.mtcr.info/english/guidelines.html 
51 Pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 (su pakeitimais) I priedo įvadinę pastabą. 
52 Kaip nurodyta BVVP V priedo 20.1 punkte. 
53 Asmenys ir subjektai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 267/2012 VIII priede (JT sąrašai) ir IX priede 

(savarankiškai sudaromi sąrašai). 
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5.2. Su platinimu susiję apribojimai (leidimų suteikimo tvarka, įskaitant pirkimų kanalą) 

 Branduolinių medžiagų perdavimai ir branduolinė veikla 

Nuo įgyvendinimo dienos su didesne platinimo rizika susijusiems perdavimams ir veiklai, 

susijusiems su tam tikromis prekėmis ir technologijomis, įskaitant susijusias paslaugas, 

pavyzdžiui, techninę pagalbą bei finansinę paramą ir susijusias investicijas, taikomas 

reikalavimas dėl išankstinio leidimo, kurį kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti valstybės 

narės kompetentingos valdžios institucijos
54

. 

Prekių ir technologijų, kurioms taikomas reikalavimas dėl išankstinio leidimo, sąrašai 

pateikiami Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 (su pakeitimais) I ir II prieduose. 

I priede nurodytos prekės ir technologijos, išvardytos Branduolinių tiekėjų grupės sąrašuose. 

Papildoma informacija apie Branduolinių tiekėjų grupės sąrašą pateikiama Gairėse dėl 

Branduolinių tiekėjų grupės branduolinių medžiagų perdavimų
55

. 

I priede išvardytų prekių ir technologijų atveju bet koks perdavimas ar susijusi veikla 

priklauso pirkimų kanalui, kaip nurodyta BVVP
56

 ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 

2231(2015)
57

. Todėl nacionalinė kompetentinga valdžios institucija turės pateikti prašymą dėl 

leidimo JT Saugumo Tarybai. Bendros komisijos pirkimų darbo grupė pateiks JT Saugumo 

Tarybai rekomendaciją dėl kiekvieno prašymo dėl leidimo. Kiekviena E3+3 valstybė ir Iranas 

dalyvauja Pirkimų darbo grupėje, o vyriausiasis įgaliotinis atlieka koordinatoriaus funkcijas. 

                                                           
54 Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos yra nurodytos Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui X priede. 
55 http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines. 
56 BVVP IV priedas. 
57 Išimtys gali būti taikomos tam tikroms prekėms, skirtoms lengvojo vandens reaktoriams, arba sandoriams, kurie 

būtini siekiant įgyvendinti BVVP nurodytus su branduoline veikla susijusius Irano įsipareigojimus arba reikalingi siekiant 

pasirengti BVVP įgyvendinimui. Daugiau informacijos galima rasti Tarybos reglamente (ES) Nr. 267/2012 (su pakeitimais). 
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Papildoma informacija apie Pirkimų darbo grupės veikimą pateikiama Pirkimų darbo grupės 

gairėse
58

. 

Kita prekių ir technologijų, kurioms taikomas reikalavimas dėl išankstinio leidimo, kurį 

kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, 

grupė yra nurodyta Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 (su pakeitimais) II priede. II priede 

nurodytos kitos dvejopo naudojimo prekės ir technologijos, kuriomis galėtų būti prisidedama 

prie veiklos, susijusios su perdirbimu, sodrinimu, sunkiuoju vandeniu ar kitos veiklos, 

nesuderinamos su BVVP. Šiuo atveju nacionalinė kompetentinga valdžios institucija leidimą 

suteikia tik laikydamasi ES teisinės sistemos. 

 Metalai ir programinė įranga 

Įmonės išteklių planavimo programinės įrangos, specialiai sukurtos naudoti branduolinėje ir 

karinėje pramonėse, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 (su pakeitimais) 

VIIA priede, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui ir susijusių paslaugų teikimui 

taikomas reikalavimas dėl išankstinio leidimo, kurį kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti 

valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos
59

. 

Tam tikrų grafito ir metalo žaliavų arba pusgaminių pardavimui, tiekimui, perdavimui arba 

eksportui ir susijusių paslaugų teikimui taikomas reikalavimas dėl išankstinio leidimo, kurį 

kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti valstybės narės kompetentingos valdžios 

institucijos
60

. Prekių, kurioms taikomas šis apribojimas, sąrašas pateikiamas Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 267/2012 (su pakeitimais) VIIB priede. 

                                                           
58 http://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml. 
59 Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos yra nurodytos Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui X priede. 
60 Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos yra nurodytos Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui X priede. 
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6. Sankcijos ir ribojamosios priemonės, nesusijusios su branduolinio ginklo 

platinimu 

Sankcijos, kurias ES nustatė atsižvelgdama į žmogaus teisių padėtį Irane, paramą terorizmui ir 

kitas priežastis, nėra įtrauktos į BVVP ir toliau galioja. 

Priemonės, kurias ES patvirtinto atsižvelgdama į susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų, 

apima turto įšaldymą ir draudimą išduoti vizą, taikomus 84 asmenims ir vienam subjektui, 

atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, taip pat įrangos, kuri gali būti naudojama 

vidaus represijoms, ir telekomunikacijų stebėsenos įrangos eksporto į Iraną draudimą.
61

 

Irano asmenims, kurie taip pat yra įtraukti į sąrašą pagal ES kovos su terorizmu ir Sirijai 

taikomų sankcijų režimus (arba bet kurį kitą ES sankcijų režimą)
62

, toliau taikomos 

ribojamosios priemonės pagal šiuos režimus, kurie nepatenka į BVVP taikymo sritį. 

                                                           
61 Žr. 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam 

tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane, III ir IV priedus (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/ALL/?qid=1452107764652&uri=CELEX%3A32011R0359). 
62 ES kovos su terorizmu priemonės: Bendroji pozicija 2001/931/BUSP ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001. 

Sankcijų režimas atsižvelgiant į padėtį Sirijoje: Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 36/2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?qid=1452107764652&uri=CELEX%3A32011R0359
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?qid=1452107764652&uri=CELEX%3A32011R0359
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7. Klausimai ir atsakymai 

Šiame skirsnyje pateikiamas ES valstybių narių arba trečiųjų valstybių ir verslo 

bendruomenės iškeltų praktinių klausimų aprašas. Šio skirsnio tikslas – parengti praktinę 

priemonę dėl BVVP įgyvendinimo ir vienodo minėtų teisės aktų taikymo ES. Todėl šis 

skirsnis galėtų būti atnaujinamas atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant BVVP ir susijusius 

teisės aktus. Klausimai yra suskirstyti į pagrindines kategorijas. 

Bendrieji klausimai 

1. Kada numatoma įgyvendinimo diena pagal BVVP? 

Įgyvendinimo diena buvo 2016 m. sausio 16 d.; tą dieną TATENA patikrinusi 

įsitikino, kad Iranas įgyvendino su branduoline veikla susijusias priemones, kaip 

nurodyta atitinkamuose BVVP punktuose, ir tuo pačiu metu E3/ES+3 panaikino 

sankcijas, kaip nurodyta atitinkamuose BVVP punktuose. 

2. Kokios sankcijos buvo panaikintos įgyvendinimo dieną ir ar yra panaikintų 

sankcijų sąrašas? 

Įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.) ES panaikino visas ekonomines ir 

finansines sankcijas, kurias ji taikė dėl Irano branduolinės programos. Išsamesnė 

informacija apie sankcijas, kurios buvo panaikintos įgyvendinimo dieną, 

pateikiama šio informacinio pranešimo 3 skirsnyje. 

3. Kokios sankcijos toliau galioja įgyvendinimo dieną? 

Toliau galiojančios su platinimu susijusios sankcijos yra nurodytos šio 

informacinio pranešimo 5 skirsnyje. Ribojamosios priemonės, nesusijusios su 

branduoliniais klausimais arba platinimu, pavyzdžiui, ribojamosios priemonės, 

susijusios su žmogaus teisėmis ir parama terorizmui, kaip nurodyta šio 

informacinio pranešimo 6 skirsnyje, toliau galioja, nes joms netaikomas BVVP. 
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4. Koks eksportas į Iraną yra leidžiamas? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiamas bet koks eksportas į 

Iraną, taikant šias išimtis: 

- išankstinis leidimas, kurį kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti 

atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, yra būtinas 

Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos 

reglamentu (ES) 2015/1861, I, II, VIIA ir VIIB prieduose nurodytų prekių 

ir technologijų eksportui; 

- toliau taikomas ginklų, kurie išsamiau apibūdinti ES bendrajame karinės 

įrangos sąraše, ir su raketomis susijusių prekių ir technologijų, kurios 

išsamiau apibūdintos Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl 

ribojamųjų priemonių Iranui su pakeitimais, padarytais Tarybos 

reglamentu (ES) 2015/1861, III priede (Raketų technologijų kontrolės 

režimo sąrašas), eksporto draudimas; 

- be to, pagal sankcijų dėl žmogaus teisių pažeidimų Irane režimą toliau 

draudžiama eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus 

represijoms, ir telekomunikacijų stebėsenos įrangą, nes tai nepatenka į 

BVVP taikymo sritį; 

- galiausiai toliau draudžiamas bet koks eksportas bet kokiam pagal ES 

sankcijų režimą į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui arba tokio 

asmens ar subjekto naudai (draudimas sudaryti galimybę į sąrašą 

įtrauktiems asmenims ar subjektams naudotis ekonominiais ištekliais). 

5. Ar eksportui į trečiąsias šalis taikomos kokios nors eksporto kontrolės taisyklės? 

Visos eksporto kontrolės taisyklės, kurios taikomos nepriklausomai nuo sankcijų, 

susijusių su Irano branduoline programa, taikomos toliau. Tokia kontrolė taikoma 

eksportui į bet kurią ne ES šalį. Be to, Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 su 

pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, I, II, VIIA ir VIIB 

prieduose nurodytoms prekėms ir technologijoms taikoma konkreti leidimų 

suteikimo tvarka, jeigu jos yra skirtos Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, 

esantiems Irane arba už jo ribų. 
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6. Ką reiškia BVVP II priede vartojamas terminas „susijusios paslaugos“? 

BVVP II priede vartojamas terminas „susijusios paslaugos“ – reiškia bet kokias 

paslaugas, įskaitant techninės pagalbos, mokymo, draudimo, perdraudimo, 

tarpininkavimo, vežimo arba finansines paslaugas, būtinas ir paprastai būdingas 

pagrindinei veiklai, kurios atžvilgiu sankcijos panaikintos pagal BVVP.
63

 

Pažymima, kad ES teisės aktuose plačiau paaiškinama kiekvienos priemonės 

atveju susijusioms paslaugoms taikomų sankcijų panaikinimo aprėptis. 

7. Ar sankcijų panaikinimas taip pat apima šiuo metu Irano studentams taikomų 

apribojimų panaikinimą? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) valstybėms narėms nebetaikoma 

JT arba ES nustatyta prievolė užkirsti kelią tam, kad būtų vykdomas 

specializuotas Irano piliečių mokymas arba rengimas, susijęs su disciplinomis, 

kuriomis būtų prisidedama prie Irano branduolinės veiklos, susijusios su 

padidinta platinimo rizika, ir branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų 

kūrimo.
64

 Tačiau kitos tarptautinės prievolės ir įsipareigojimai, įskaitant JT 

Saugumo Tarybos rezoliuciją 1540 ir valstybių narių įsipareigojimus pagal 

tarptautinius eksporto kontrolės režimus dėl nematerialaus kontroliuojamų 

technologijų, susijusių su masinio naikinimo ginklų platinimu, perdavimo, taip pat 

pagalbos neteikimo prievolės pagal Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją ir 

Biologinių ir toksinių ginklų konvenciją toliau taikomi. Valstybės narės taip pat 

gali taikyti papildomas nacionalines patvirtinimo schemas, kurios toliau galioja. 

                                                           
63 BVVP II priedo 3 išnaša. 
64 BVVP II priedo 1.5.1 punktas. 



2016 01 23 

28 

 

8. Kas atsitiks, jeigu Iranas nesilaikys BVVP nuostatų? 

Jeigu Iranas arba E3/ES+3 mano, kad įsipareigojimų pagal BVVP nesilaikoma, 

klausimas galėtų būti perduotas Bendrai komisijai. Bendra komisija stengtųsi šį 

klausimą išspręsti taikydama BVVP nurodytą ginčų sprendimo mechanizmą. Jeigu 

pasibaigus procesui skundą pateikęs dalyvis mano, kad klausimo sprendimas jo 

netenkina, ir jeigu skundą pateikęs dalyvis mano, kad šis klausimas yra 

įsipareigojimų svarbiu aspektu nesilaikymas, jis gali pranešti JT Saugumo 

Tarybai, kad jis mano, jog šis klausimas yra įsipareigojimų pagal BVVP svarbiu 

aspektu nesilaikymas. JT Saugumo Taryba balsuos dėl rezoliucijos, kad sankcijų 

panaikinimas būtų tęsiamas, o jeigu ši rezoliucija nebus priimta per 30 dienų nuo 

pranešimo, vėl bus taikomos ankstesnių JT Saugumo Tarybos rezoliucijų
65

 

nuostatos, jeigu JT Saugumo Taryba nenusprendžia kitaip. 

Tokiu atveju, Tarybai priėmus reikiamą sprendimą, Europos Sąjunga vėl įves 

(grįžimo į pradinę padėtį sąlyga) ES sankcijas, susijusias su Irano branduoline 

programa, kurių taikymas buvo sustabdytas ir (arba) nutrauktas. 

9. Ar JT/ES/JAV gali įvesti naujas sankcijas Iranui? 

ES ir JAV susilaikys nuo sankcijų, kurios buvo panaikintos pagal BVVP, 

pakartotinio įvedimo arba naujų su branduoline veikla susijusių sankcijų 

nustatymo, nedarant poveikio pagal BVVP numatytam ginčų sprendimo procesui. 

Naujų JT Saugumo Tarybos su branduoline veikla susijusių sankcijų nebus, 

nedarant poveikio pagal BVVP numatytam ginčų sprendimo procesui. 

                                                           
65 JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) 

ir 2224 (2015). 
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10. Kokio pobūdžio parama yra numatyta siekiant įvertinti veiklą ir nustatyti, ar ji yra 

suderinama su BVVP? 

Siekiant stebėti BVVP įgyvendinimą yra įsteigta Bendra komisija, kurią sudaro 

E3/ES+3 ir Iranas ir kuri atlieka BVVP IV priede nurodytas funkcijas
66

. 

Pasiūlymų dėl su branduoline veikla susijusių perdavimų į Iraną ar veiklos su 

Iranu peržiūros ir rekomendacijų dėl jų klausimais Bendrai komisijai padeda 

Pirkimų darbo grupė. Sankcijų panaikinimo klausimais Bendrai komisijai padeda 

Sankcijų panaikinimo įgyvendinimo darbo grupė. Vyriausiasis įgaliotinis atlieka 

Bendros komisijos ir abiejų darbo grupių koordinatoriaus funkcijas. 

Finansinės, bankininkystės ir draudimo priemonės 

11. Ar Irane leidžiama naudotis finansinėmis ir bankininkystės paslaugomis? 

Apribojimai, susiję su galimybe naudotis finansinėmis ir bankininkystės 

paslaugomis Irane (kaip nurodyta ES Tarybos sprendime 2010/413/BUSP ir 

Tarybos reglamente (ES) Nr. 267/2012), panaikinami nuo įgyvendinimo dienos 

(2016 m. sausio 16 d.). 

12. Ar panaikinus bankininkystei taikomas priemones galima vėl atidaryti 

korespondentinės bankininkystės sąskaitas? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) bankų veikla, įskaitant naujų 

santykių su Irano bankais užmezgimą korespondentinės bankininkystės srityje, yra 

leidžiama, jeigu Irano finansų įstaiga nėra į sąrašą įtrauktas subjektas. 

                                                           
66 BVVP IV priedo 2.1.1–2.1.16 punktai. 
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13. Ar ES asmuo arba subjektas gali naudotis bet kuriuo Irano banku savo verslo 

tikslais ir atlikti banko operacijas? O gal vis dar yra į sąrašą įtrauktų Irano bankų? 

Tam tikri Irano bankai („Ansar Bank“, „Bank Saderat Iran“, „Bank Saderat plc“ 

ir „Mehr Bank“) tebėra įtraukti į sąrašą. Taigi būtinas deramas stropumas 

siekiant užtikrinti, kad Irano bankas nėra įtrauktas į sąrašą, nes veikla ir 

sandoriai su šiais bankais toliau draudžiami. Banko sandoriai arba santykiai su į 

sąrašą neįtrauktais Irano bankais yra leidžiami. 

14. Ar yra kokių nors apribojimų norint atidaryti naują banko sąskaitą arba užmegzti 

korespondentinės bankininkystės santykius su į sąrašą neįtrauktomis finansų 

įstaigomis, kurių buveinė yra Irane, arba jų filialais ar patronuojamosiomis 

įmonėmis? 

Visos su finansinėmis, bankininkystės ir draudimo priemonėmis susijusios 

ribojamosios priemonės panaikinamos ir nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. 

sausio 16 d.) leidžiama atidaryti naują banko sąskaitą arba užmegzti 

korespondentinės bankininkystės santykius su kredito ar finansų įstaigomis, kurių 

buveinė yra Irane (arba jų filialais ar patronuojamosiomis įmonėmis), su sąlyga, 

kad jos nėra įtrauktos į sąrašą. 

15. Ar yra kokių nors apribojimų norint ES valstybėse narėse atidaryti Irano bankų 

filialus, patronuojamąsias įmones ar atstovybes arba norint Irane atidaryti Europos 

bankų filialus, patronuojamąsias įmones ar atstovybes? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) į sąrašą neįtraukti Irano bankai 

gali atidaryti filialus, patronuojamąsias įmones ar atstovybes ES valstybėse 

narėse. Vadinasi, ES finansų įstaigoms leidžiama atidaryti filialus, 

patronuojamąsias įmones ar atstovybes Irane. 

16. Kurios Irano centriniam bankui (ICB) ir kitoms į sąrašą įtrauktoms Irano finansų 

įstaigoms taikomos sankcijos bus toliau taikomos? 

ICB ir tam tikros kitos į sąrašą įtrauktos Irano finansų įstaigos buvo išbrauktos iš 

sąrašo, todėl su šiais subjektais susijusios sankcijos nebetaikomos. 



2016 01 23 

31 

 

17. Ar yra kokių nors apribojimų Irano centriniam bankui (ICB) norint naudotis savo 

lėšomis ir ekonominiais ištekliais? 

Įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.) ICB buvo išbrauktas iš sąrašo, 

vadinasi, nuo tos dienos su šiuo subjektu susijusios sankcijos nebetaikomos, o lėšų 

ar ekonominių išteklių įšaldymas, taikytas dėl banko įtraukimo į sąrašą, buvo 

nutrauktas. 

18. Ar yra kokių nors apribojimų finansų įstaigoms, teikiančioms finansinių 

mokėjimų pranešimų paslaugas Irano centriniam bankui (ICB) ir kitoms į sąrašą 

neįtrauktoms finansų įstaigoms? 

Draudimas finansų įstaigoms teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų 

paslaugas, kuriomis naudojamasi siekiant keistis finansiniais duomenimis, 

taikomas į sąrašą įtrauktų subjektų atžvilgiu. ICB ir tam tikros kitos į sąrašą 

įtrauktos Irano finansų įstaigos buvo išbrauktos iš sąrašo. Todėl finansų įstaigos 

gali teikti finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas ICB ir kitoms į sąrašą 

neįtrauktoms finansų įstaigoms. 

19. Ar finansų įstaigoms bus taikomos JAV sankcijos dėl sandorių sudarymo su Irano 

finansų įstaigomis, jeigu tos Irano finansų įstaigos palaiko bankininkystės 

santykius su Irano asmenimis, įtrauktais į specialiai įtrauktų piliečių (SDN) 

sąrašą? 

Šis klausimas yra susijęs su JAV sankcijų režimu; tikslus atsakymas į jį 

pateikiamas Užsienio turto kontrolės biuro (angl. Office of Foreign Assets 

Control, OFAC) interneto svetainėje nurodytose JAV gairėse ir dažnai 

užduodamuose klausimuose (DUK).
67

 

                                                           
67 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx 
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20. Ar Irano bankai gali vėl prisijungti prie SWIFT? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) Irano bankai, kurie nebėra 

įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ES ribojamosios priemonės, 

sąrašą, gali vėl prisijungti prie SWIFT
68

. Įgyvendinimo dieną iš sąrašo išbraukti 

asmenys ir subjektai yra nurodyti 2015 m. spalio 18 d. Tarybos įgyvendinimo 

reglamento (ES) 2015/1862, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 

Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, priede. 2016 m. sausio 22 d. iš 

sąrašo išbraukti kiti subjektai yra nurodyti 2016 m. sausio 22 d. Tarybos 

įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/74, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 

Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, priede. 

Atsižvelgiant į tai, nurodomas SWIFT
69

 paskelbtas pareiškimas, kad pagal 

įgyvendinimo reglamentą iš sąrašo išbraukti bankai automatiškai galės vėl 

prisijungti prie SWIFT įgyvendinimo dieną, užbaigus SWIFT įprastą prisijungimo 

procesą (t. y. atlikus administracinius ir sistemų patikrinimus, užtikrinus 

prisijungimo ir technines priemones). 

21. Ar po įgyvendinimo dienos ES finansų įstaigoms leidžiama atlikti sandorių, 

kuriuose dalyvauja į sąrašą neįtraukti Irano asmenys arba subjektai, tarpuskaitą? 

Taip, ES finansų įstaigoms leidžiama atlikti sandorių su į sąrašą neįtrauktais 

Irano asmenimis arba subjektais tarpuskaitą. Tačiau ES finansų įstaigos turės 

užtikrinti, kad jos neatliktų sandorių per kitas finansines sistemas arba su kitais 

subjektais tarpuskaitos, kai tokia veikla neleidžiama. 
70

 

                                                           
68 Sąraše lieka šie Irano bankai: „Ansar Bank“, „Bank Saderat Iran“, „Bank Saderat plc“ ir „Mehr Bank“. 

Žr. Reglamento (ES) Nr. 267/2012 VIII priedą (JT sąrašai) ir IX priedą (savarankiškai sudaromi sąrašai). 
69 https://www.swift.com/insights/press-releases/update_iran-sanctions-agreement. 
70 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx. 



2016 01 23 

33 

 

22. Ar leidžiama pervesti lėšas į Iraną ir iš jo? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) draudimas pervesti lėšas į sąrašą 

neįtrauktiems Irano bankams ir iš jų panaikinamas. Todėl visi apribojimai 

pervesti lėšas į Iraną arba iš jo, taikomi į sąrašą neįtrauktiems Irano bankams, 

finansų įstaigoms ir valiutos keitykloms, taip pat patronuojamosioms įmonėms ar 

filialams, nebetaikomi. 

23. Ar vis dar yra būtina pateikti pranešimus ir prašymus dėl leidimų, susijusių su lėšų 

pervedimu pagal šiuo metu taikomus Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 30 ir 

30a straipsnius? Ar yra kokių nors apribojimų, susijusių su lėšų, kurios gali būti 

pervestos, suma? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) reikalavimas pateikti pranešimus 

ir prašymus dėl leidimų, susijusių su lėšų pervedimu į Iraną ir iš jo, netaikomas, 

nes šie straipsniai yra išbraukti iš Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012
71

. Taip 

pat pagal BVVP nebetaikomi apribojimai, susiję su lėšų, kurios turi būti 

pervestos, suma. 

24. Ar leidžiama į Iraną ir iš jo pervesti lėšas, skirtas maisto produktams, sveikatos 

priežiūrai, medicinos įrangai arba žemės ūkio ar humanitariniams tikslams? 

Vadovaujantis iki įgyvendinimo dienos galiojusiais apribojimais dėl lėšų 

pervedimo į Iraną ir iš jo, lėšų pervedimai, susiję su maisto produktais, sveikatos 

priežiūra, medicinos įranga arba žemės ūkio ar humanitariniais tikslais, buvo 

leidžiami laikantis tam tikrų sąlygų. Tačiau nuo įgyvendinimo dienos nuostatos 

dėl lėšų pervedimo į Iraną ir iš jo panaikinamos, o apribojimai pervesti lėšas 

nebetaikomi, išskyrus lėšų ar ekonominių išteklių pervedimą į sąrašą įtrauktiems 

asmenims ar subjektams. 

                                                           
71 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas 

(ES) Nr. 267/2012, 1 straipsnio 15 dalis. 
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25. Ar į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams leidžiama naudotis įšaldytomis 

lėšomis, reikalingomis ypatingosioms išlaidoms? 

Iš sąrašo išbraukti asmenys ir subjektai gali iš karto tą pačią dieną naudotis savo 

lėšomis. Sąraše palikti asmenys ir subjektai negali naudotis savo lėšomis. Tačiau 

išimtys, taikomos visų pirma siekiant atsižvelgti į asmenų, kuriems taikomos 

ribojamosios priemonės, pagrindinius poreikius, teisinius mokesčius ir 

ypatingąsias išlaidas, tebegalioja, o tais atvejais, kai taikoma galiojanti nukrypti 

leidžianti nuostata, į sąrašą įtraukti asmenys gali prašyti valstybių narių 

kompetentingų valdžios institucijų leidimo, kad galėtų naudotis savo lėšomis. 

26. Ar yra kokių nors apribojimų Irano bankams ir finansų įstaigoms, įstaigoms ir 

subjektams naudotis savo lėšomis ir ekonominiais ištekliais? 

Į sąrašą neįtrauktiems Irano bankams ir finansų įstaigoms netaikomos jokios 

Europos Sąjungos nustatytos turto įšaldymo priemones. Todėl jų lėšos ES nėra 

įšaldytos. Įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.) keli į sąrašą įtraukti Irano 

bankai ir finansų įstaigos buvo išbraukti iš sąrašo, o 2016 m. sausio 23 d. iš 

sąrašo buvo išbraukti ir kiti Irano bankai. Todėl iš sąrašo išbraukti Irano bankai 

ir finansų įstaigos galėjo naudotis savo įšaldytomis lėšomis ES. Tačiau tam tikri 

Irano bankai ir finansų įstaigos („Ansar Bank“, „Bank Saderat Iran“, „Bank 

Saderat plc“ ir „Mehr Bank“) tebėra sąraše ir negali naudotis savo lėšomis ES, 

jeigu tai nėra konkrečiai numatyta Tarybos reglamente (ES) Nr. 267/2012. 
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27. Kaip sankcijų panaikinimas pagal ES teisės aktus laikantis BVVP veikia sandorių, 

kuriuose dalyvauja Iranas, draudimo ir perdraudimų paslaugų teikimą? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama teikti draudimo ir 

perdraudimo paslaugas Iranui ar Irano Vyriausybei arba visiems į sąrašą 

neįtrauktiems Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, veikiantiems jų vardu 

arba jų nurodymu.
72

 

28. Ar leidžiama pirkti ar parduoti Irano išleistus valstybės skolos vertybinius 

popierius? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama pirkti ar parduoti, 

pavyzdžiui, Irano Vyriausybės ar Irano centrinio banko, arba Irano bankų ir 

kredito ar finansų įstaigų išleistas vyriausybės ar vyriausybės garantuojamas 

obligacijas ir teikti susijusias paslaugas. Tas pats taikoma fiziniams ar 

juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, veikiantiems jų vardu, jiems 

priklausantiems nuosavybės teise arba jų kontroliuojamiems. 

29. Ar yra kokių nors apribojimų, nustatytų finansinės paramos teikimui prekybos su 

Iranu srityje, įskaitant eksporto kreditus, garantijas ar draudimo paslaugas? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) ES valstybėms narėms 

nebedraudžiama prisiimti naujus įsipareigojimus dėl finansinės paramos teikimo 

prekybos su Iranu srityje, įskaitant eksporto kreditų, garantijų ar draudimo 

paslaugų teikimą ES piliečiams ar subjektams. 

30. Ar yra kokių nors apribojimų asmenims, siekiantiems prisiimti naujus 

įsipareigojimus dėl dotacijų ar lengvatinių paskolų Irano Vyriausybei? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) ES valstybėms narėms 

nebedraudžiama prisiimti naujus įsipareigojimus dėl dotacijų, finansinės paramos 

ir lengvatinių paskolų Irano Vyriausybei, be kita ko, joms dalyvaujant tarptautinių 

finansų įstaigų veikloje. 

                                                           
72 BVVP II priedo 3.2.3 punktas. 
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31. Ar yra kokių nors apribojimų finansinėms įstaigoms atidarant naujas atstovybes ar 

įsteigiant naujus filialus ar patronuojamąsias įmones Irane? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) ES finansų įstaigos gali atidaryti 

atstovybes, patronuojamąsias įmones ar banko sąskaitas Irane. Taip pat 

leidžiama steigti naujas bendrąsias įmones su Irano finansų įstaigomis. Tačiau ES 

finansų įstaigos negali vykdyti bankų veiklos su tais Irano bankais, kurie vis dar 

yra įtraukti į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ES sankcijos, sąrašą. 
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Naftos, dujų ir naftos chemijos pramonės sektoriai 

32. Ar panaikintos sankcijos naftos chemijos pramonei? 

Taip, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d. ) panaikinamos sankcijos 

veiklai, susijusiai su Irano naftos chemijos pramone.
73

 

33. Ar leidžiama pirkti, įsigyti, parduoti naftos produktus, naftos chemijos pramonės 

produktus ir gamtines dujas ir šiais produktais prekiauti (Iranui ar iš Irano)? 

Taip, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama pirkti, įsigyti, 

parduoti naftos produktus, naftos chemijos pramonės produktus ir gamtines dujas 

ir šiais produktais prekiauti (Iranui ar iš Irano) ir teikti susijusias paslaugas.
74

 

34. Ar sankcijų panaikinimas Irano žaliai naftai, naftos produktams, naftos chemijos 

pramonės produktams ir suskystintoms gamtinėms dujoms taip pat apima vežimo 

paslaugas? 

Yra leidžiama vežti Irano naftą ir naftos chemijos pramonės produktus, taip pat 

teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas, įskaitant laivų valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimą. Be to, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) 

leidžiama vežti Irano naftos produktus ir suskystintas gamtines dujas, taip pat 

teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas, įskaitant laivų valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimą. Nuo įgyvendinimo dienos taip pat leidžiama vykdyti kitą 

veiklą ir sandorius, susijusius su Irano nafta ir gamtinėmis dujomis, pavyzdžiui, 

teikti finansavimą.
75

 

                                                           
73 BVVP II priedo 3.3.1 punktas. 
74 BVVP II priedo 1.2.2 ir 1.2.5 punktai. 
75 BVVP II priedo 3.3.1 punktas. 
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35. Ar panaikintos sankcijos tokiems subjektams kaip bendrovė �„National Iranian 

Oil Company“? 

Ribojamosios priemonės nebetaikomos nė vienam iš sąrašo išbrauktam subjektui. 

Bendrovė „National Iranian Oil Company“, taip pat jos patronuojamosios ir 

susijusios bendrovės, kurios buvo įtrauktos į subjektų, kuriems taikomos 

sankcijos, sąrašą, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) iš šio sąrašo 

išbraukiamos, todėl sankcijos šiems subjektams panaikinamos ir su jais galima 

vykdyti sandorius. 

36. Ar leidžiama investuoti į Irano naftos, dujų ir naftos chemijos pramonės 

sektorius? 

Taip, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama investuoti į Irano 

naftos, dujų ir naftos chemijos pramonės sektorius.
76

 

37. BVVP nustatyta, kad įgyvendinimo dieną nutraukiamos pastangos sumažinti 

Irano žalios naftos pardavimus, be kita ko, panaikinami apribojimai, susiję su 

parduodamos Irano žalios naftos kiekiais, šalimis, kurioms leidžiama pirkti Irano 

žalią naftą, ir Irano pajamų iš naftos panaudojimu. Kokias pasekmes tai sukels? 

Šis klausimas yra susijęs su JAV sankcijų režimu; tikslus atsakymas į jį 

pateikiamas Užsienio turto kontrolės biuro (angl. Office of Foreign Assets 

Control, OFAC) interneto svetainėje nurodytose JAV gairėse ir dažnai 

užduodamuose klausimuose (DUK).
77

 

38. Ar ES asmeniui draudžiama užsiimti verslu su Irano subjektu, jei jo nuosavame 

kapitale į ES sąrašą įtrauktas fizinis asmuo ar subjektas turi mažumos ar 

nekontroliuojamą dalį? 

                                                           
76 BVVP II priedo 1.2.4 punktas. 
77 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx 
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ES asmenims draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti galimybę į sąrašą 

įtrauktiems asmenims ar subjektams naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais. 

Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma kontrolė ar priklausymas nuosavybės teise ir 

tai, ar netiesiogiai sudaroma galimybė į sąrašą įtrauktiems asmenims ir 

subjektams naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, pateikiami Ribojamųjų 

priemonių (sankcijų) pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo 

ir vertinimo gairėse.
78

 

 

Laivybos, laivų statybos ir transporto sektoriai 

39. Ar leidžiama tiekti laivus, skirtus Irano naftos ir naftos chemijos pramonės 

produktų transportavimui? 

Taip, leidžiama tiekti laivus, skirtus naftos ir naftos chemijos pramonės produktų 

transportavimui ar laikymui, į sąrašą neįtrauktiems Irano asmenims ar 

subjektams, taip pat visiems asmenims ar subjektams, jeigu šiais laivais siekiama 

transportuoti Irano naftą ar naftos chemijos pramonės produktus .
79

 

40. Ar leidžiama eksportuoti į Iraną laivyno įrangą ir technologijas, skirtas laivų 

statybai? 

Taip, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama eksportuoti 

laivyno įrangą ir technologijas, skirtas laivų statybai, laivų techniniam 

aptarnavimui ar remontui, į Iraną arba į sąrašą neįtrauktoms Irano įmonėms ar 

Iranui nuosavybės teise priklausančioms įmonėms, vykdančioms veiklą šiame 

sektoriuje.
80

 

                                                           
78

 Žr. 8 skirsnyje dėl susijusių dokumentų pateiktą nuorodą �„Nauji elementai: priklausymo nuosavybės teise bei 

kontrolės sąvokos ir galimybės naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais sudarymas“. 
79 BVVP II priedo 1.3.1 ir 1.3.2 punktai. 
80 BVVP II priedo 3.4.1 punktas. 
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41. Ar leidžiama statyti ir remontuoti Irano laivus? 

Taip, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama parduoti, tiekti, 

perduoti arba eksportuoti laivyno įrangą ir technologijas, skirtas laivų statybai, 

laivų techniniam aptarnavimui ar remontui, į Iraną arba visiems veiklą šiame 

sektoriuje vykdantiems Irano subjektams, pavyzdžiui, bendrovėms NITC ir IRISL. 

Taip pat nuo įgyvendinimo dienos leidžiama dalyvauti krovininių laivų ir naftos 

tanklaivių projektavimo, statybos ir remonto darbuose Irano arba į sąrašą 

neįtrauktų Irano asmenų ar Iranui nuosavybės teise priklausančių įmonių, 

vykdančių veiklą šiame sektoriuje, pavyzdžiui NITC ir IRISL, naudai.
81

 

42. Ar leidžiama teikti laivų, kurie nuosavybės teise priklauso Irano asmenims arba 

yra jų kontroliuojami, registravimo ir klasifikavimo paslaugas? 

Taip, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama teikti laivų 

registravimo ir klasifikavimo paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su bet 

kokios rūšies techninių specifikacijų, registracijos ir identifikavimo numeriais, 

Irano naftos tanklaiviams ir krovininiams laivams, kurie nuosavybės teise 

priklauso į sąrašą neįtrauktoms Irano ar Iranui nuosavybės teise priklausančioms 

įmonėms, vykdančioms veiklą laivybos ir laivų statybos sektoriuose, pavyzdžiui 

NITC ir IRISL, ar yra tokių įmonių kontroliuojami. 

43. Ar leidžiama teikti laivų aprūpinimo kuru ar kitomis atsargomis paslaugas Iranui 

nuosavybės teise priklausantiems ar sutarties pagrindu jo turimiems laivams? 

Taip, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama teikti laivų 

aprūpinimo kuru ar kitomis atsargomis paslaugas Iranui nuosavybės teise 

priklausantiems ar sutarties pagrindu jo turimiems laivams, įskaitant 

frachtuojamus laivus, kurie negabena draudžiamų objektų.
82
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 BVVP II priedo 3.4.1 punktas. 
82 BVVP II priedo 3.4.4 punktas. 
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Auksas, kiti taurieji metalai, banknotai ir monetos 

44. Ar leidžiama kaldinti Iranui skirtas monetas arba teikti naujai atspausdintus ar 

neišleistus Irano valiutos nominalo banknotus Irano centriniam bankui? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama teikti naujai 

iškaldintas monetas ir naujai atspausdintus ar neišleistus Irano valiutos nominalo 

banknotus Irano centriniam bankui arba jo naudai.
83

 

45. Ar leidžiama eksportuoti deimantus į Iraną? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama parduoti, pirkti, vežti 

deimantus į Iraną arba tarpininkauti šioje srityje.
84
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46. Ar leidžiama tiekti, parduoti, pirkti, perduoti, eksportuoti ar importuoti auksą ir 

kitus tauriuosius metalus Iranui ar iš Irano, Irano Vyriausybei, jos viešosioms 

įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms, taip pat bet kuriam asmeniui, subjektui 

arba įstaigai, priklausantiems jiems nuosavybės teise ar jų kontroliuojamiems? 

Taip, leidžiama parduoti, tiekti, pirkti, eksportuoti ar perduoti auksą ir 

tauriuosius metalus, teikti susijusias tarpininkavimo, finansavimo ir apsaugos 

paslaugas Iranui ar iš Irano arba Irano Vyriausybei, jo viešosioms įstaigoms, 

korporacijoms ir agentūroms arba Irano centriniam bankui, taip pat bet kuriam 

asmeniui, subjektui arba įstaigai, veikiantiems jų vardu arba jų nurodymu, arba 

bet kuriam subjektui ar įstaigai, priklausantiems jiems nuosavybės teise ar jų 

kontroliuojamiems. 

Metalai ir programinė įranga 

47. Ar panaikinti visi apribojimai programinės įrangos eksportui? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) eksportuoti programinę įrangą į 

Iraną leidžiama, taikant šias išimtis: 

- išankstinis leidimas, kurį kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti 

atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, yra būtinas 

įmonės išteklių planavimo programinės įrangos, specialiai sukurtos 

naudoti branduolinėje ir karinėje pramonėse, kaip nurodyta Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos 

reglamentu (ES) 2015/1861, VIIA priede, pardavimui, tiekimui, 

perdavimui arba eksportui ir susijusių paslaugų teikimui; 

- išankstinis leidimas, kurį kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti 

atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, yra būtinas 

su branduoline įranga ir technologijomis susijusios programinės įrangos, 

kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, 

padarytais Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, I ir II prieduose, 

pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui; 
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- kita vertus, vis dar taikomas draudimas parduoti, tiekti, perduoti ar 

eksportuoti su balistinėmis raketomis susijusią programinę įrangą, kaip 

nurodyta Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, 

padarytais Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, III priede. 

48. Kokiems metalams vis dar taikomas pardavimo, tiekimo ar eksporto į Iraną 

draudimas? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) eksportuoti metalus į Iraną 

leidžiama, taikant šias išimtis: 

- išankstinis leidimas, kurį kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti 

atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos, yra 

būtinas grafito ir metalo žaliavų arba metalo pusgaminių pardavimui, 

tiekimui, perdavimui arba eksportui ir techninės pagalbos ar mokymo, 

finansavimo ar finansinės paramos teikimui. Prekių, kurioms taikomas 

šis apribojimas, sąrašas pateikiamas Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES) 

2015/1861, VIIB priede. 

49. Ar subjektui leidžiama investuoti į metalų, kuriems taikoma eksporto leidimų 

suteikimo tvarka, gamybą arba į gamybos įrenginį Irane? 

Taip, BVVP nedraudžia investuoti į Irano sektorius, susijusius su prekėmis, kurių 

pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui tebetaikoma leidimų suteikimo 

tvarka. 

50. Ar būtina gauti išankstinį ES leidimą aliuminio oksido pardavimui ar eksportui į 

Iraną? 

Grafito ir metalo žaliavų arba metalo pusgaminių, kurių atžvilgiu atitinkamos 

valstybės narės kompetentinga valdžios institucija
85

 kiekvienu konkrečiu atveju 

turi suteikti išankstinį leidimą, sąrašas pateikiamas Tarybos reglamento 

(ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES) 

2015/1861, VIIB priede. 

                                                           
85 Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos yra nurodytos Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui X priede. 
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51. Ar leidžiama parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti programinę įrangą arba teikti 

su programine įranga susijusią techninę pagalbą ir finansinę paramą Irano 

asmenims, subjektams ar įstaigoms? 

Nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) įmonės išteklių planavimo 

programinės įrangos
86

, įskaitant jos atnaujintas versijas, pardavimas, tiekimas, 

perdavimas ar eksportas, įskaitant susijusių paslaugų teikimą visiems Irano 

asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba naudojimui Irane, nebedraudžiamas, 

tačiau būtina gauti išankstinį leidimą, kurį kiekvienu konkrečiu atveju turi suteikti 

valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos. 

Su branduolinio ginklo platinimu susijusios priemonės 

52. Kur pateikiamas dvejopo naudojimo prekių, kurias galima eksportuoti į Iraną, 

sąrašas? 

Dvejopo naudojimo prekių, kurias, gavus išankstinį leidimą, galima eksportuoti į 

Iraną, sąrašas pateikiamas Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, 

padarytais Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, I priede (Branduolinių tiekėjų 

grupės sąrašo I ir II dalys) ir II priede (ES autonominis sąrašas). Be to, norint 

eksportuoti kitas dvejopo naudojimo prekes, išvardytas Reglamento 

(EB) Nr. 428/2009 I priede, pagal minėtą reglamentą galima teikti eksporto 

licencijos paraiškas. 

53. Ar leidžiama teikti dvejopo naudojimo prekių eksporto į Iraną licencijos 

paraiškas? 

Taip, dvejopo naudojimo prekių eksporto paraiškos turėtų būti teikiamos 

atitinkamos valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Nacionalinių 

kompetentingų valdžios institucijų sąrašas pateikiamas Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, 

X priede. 

54. Ar ES valstybės narės suteiktas dvejopo naudojimo prekių eksporto leidimas 

galioja kitose ES valstybėse narėse? 

Taip, dvejopo naudojimo prekių eksporto leidimai, kuriuos suteikė eksportuotojo 

įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos, galioja visoje 

Sąjungoje. 

                                                           
86 Aprašyta Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, 

VIIA priede. 
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55. Per kiek laiko licencija bus išduota? 

Tai nustato už licencijų išdavimą atsakinga atitinkama kompetentinga valdžios 

institucija. 

56. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos 

reglamentu (ES) 2015/1861, 2d straipsnio 3 dalies b punkte nustatyta, kad 

valstybės narės turi pranešti TATENA apie pateiktus produktus, įtrauktus į 

Branduolinių tiekėjų grupės sąrašą. Ar kalbama apie abu sąrašus (Branduolinių 

tiekėjų grupės sąrašo I ir II dalis)? 

Prievolė pranešti yra taikoma abiejų sąrašų – Branduolinių teikėjų grupės sąrašo 

I ir II dalių – atveju; šie sąrašai pateikiami Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, 

I priede. 

Ginklai ir balistinės raketos 

57. Ar ginklų eksportui taip pat taikomas reikalavimas gauti išankstinį leidimą 

pirkimų kanale? 

ES įvestas ginklų embargas įgyvendinimo dieną (2016 m. sausio 16 d.) nebuvo 

panaikintas. Sankcijos, susijusios su ginklais, be kita ko, susijusių paslaugų 

teikimo srityje tebegalioja iki pereinamosios dienos. 

Asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimas į sąrašą (turto įšaldymas ir draudimas išduoti 

vizą) 

58. Ar su bet kuo leidžiama vykdyti verslą Irane? O gal vis dar yra į sąrašą įtrauktų 

asmenų ir subjektų? 

Taip, apskritai kalbant, nuo įgyvendinimo dienos (2016 m. sausio 16 d.) leidžiama 

vykdyti verslą su Irano asmenimis ar subjektais, išskyrus tuos, kurie dar palikti 

sąraše iki pereinamosios dienos arba įtraukti į sąrašą pagal kitą sankcijų režimą, 

dėl ko jiems toliau taikomos turto įšaldymo priemonės, įskaitant draudimą suteikti 

galimybę naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais. 
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Prieš užmezgant verslo ryšius, rekomenduotina susipažinti su minėtais sąrašais. 

Asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ES sankcijos, centrinis registras 

pateikiamas internete.
87

 

59. Kaip patikrinti, ar subjektas arba asmuo yra įtrauktas į sankcijų sąrašą? 

Tai kiekvieno asmens ar subjekto Europos Sąjungoje ar ES piliečių bet kurioje 

pasaulio dalyje atsakomybė užtikrinant deramą stropumą patikrinti ir taip 

įsitikinti, kad jie nesudaro galimybės į sąrašą įtrauktam asmeniui naudotis 

lėšomis ar ekonominiais ištekliais. 

Asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ES sankcijos, centrinis registras 

pateikiamas internete.
88

 

60. Ar pagal BVVP leidžiama po įgyvendinimo dienos nustatyti naujas sankcijas 

Irano asmenims ar subjektams, teikiantiems paramą Irano Vyriausybei? 

Pagal BVVP, ES naujų sankcijų Irano asmenims ar subjektams, remdamasi vien 

tik tuo, kad jie teikia paramą, pavyzdžiui, materialinę, logistinę arba finansinę, 

Irano Vyriausybei, nenustatys. 

                                                           
87 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm 
88 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm 
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Pakartotinis sankcijų įvedimas 

61. Dėl ko galėtų būti vėl įvestos ES ekonominės ir finansinės sankcijos? 

Tuo atveju, jei Iranas svarbiu aspektu nesilaikys savo įsipareigojimų pagal BVVP, 

užbaigus visus etapus pagal ginčų sprendimo mechanizmą Europos Sąjunga vėl 

įves jau panaikintas sankcijas (pagal grįžimo į pradinę padėtį sąlygą). Reikėtų 

atkreipti dėmesį į tai, kad visos BVVP šalys yra pasiryžusios susilaikyti nuo 

elgesio, kuris galėtų būti prilygintas įsipareigojimų nesilaikymui, ir yra 

pasiryžusios vengti situacijų, kuriomis reikėtų vėl įvesti sankcijas pradedant ginčų 

sprendimo mechanizmą. 

62. Kaip bus vėl įvedamos ES sankcijos tuo atveju, jei reikės taikyti grįžimo į pradinę 

padėtį sąlygą? 

Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, priimtu remiantis Europos Sąjungos 

vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, Prancūzijos, 

Vokietijos ir Jungtinės Karalystės rekomendacija, vėl bus įvedamos visos ES 

sankcijos, nustatytos dėl Irano branduolinės programos, kurių taikymas buvo 

sustabdytas ir (arba) nutrauktas. Jei Iranas svarbiu aspektu nesilaikys savo 

įsipareigojimų pagal BVVP, ES sankcijos bus vėl įvedamos laikantis ankstesnių 

nuostatų, pagal kurias sankcijos buvo įvestos pirmą kartą. 



2016 01 23 

48 

 

63. Jei ES sankcijos bus vėl įvestos, kas nutiks esamoms sutartims? 

Tuo atveju, jei ES sankcijos bus vėl įvestos, jos nebus taikomos atgaline data. Kad 

įmonės galėtų nutraukti savo veiklą, vykdyti sutartis, sudarytas laikotarpiu, kurį 

galiojo sankcijų taikymo sustabdymas pagal BVVP, ir pagal ES teisinę sistemą 

bus leidžiama laikantis ankstesnių nuostatų, pagal kurias sankcijos buvo įvestos 

pirmą kartą. Išsamios nuostatos dėl laikotarpio, per kurį bus leidžiama vykdyti 

ankstesnes sutartis, bus nustatytos teisės aktuose, kuriais numatomas ES sankcijų 

pakartotinis įvedimas. Pavyzdžiui, sprendimas vėl įvesti sankcijas investavimo 

veiklai neturės poveikio atgaline data investicijoms, atliktoms iki grįžimo į 

pradinę padėtį sąlygos taikymo pradžios dienos, o vykdyti investicijų sutartis, 

sudarytas iki pakartotinio sankcijų įvedimo, bus leidžiama laikantis ankstesnių 

nuostatų, pagal kurias sankcijos buvo įvestos pirmą kartą. Pakartotinis sankcijų 

įvedimas nebus taikomas sutartims, kurias buvo leidžiama vykdyti kai sankcijų 

režimas dar tebegaliojo. 

64. Ar bus viešai paskelbta grįžimo į pradinę padėtį sąlygos įsigaliojimo data? 

Norint vėl įvesti ES sankcijas turi būtų priimti teisės aktai, kuriais nutraukiamas 

Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos 

sprendimu 2015/1863, straipsnių taikymo sustabdymas ir į Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu 

(ES) 2015/1861, turi būti vėl įrašyti atitinkami straipsniai. Šie teisės aktai bus 

paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir todėl bus viešai prieinami.
89

 

                                                           
89 Žr. 2015 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/1863 2 straipsnį. 
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Pirkimų kanalas 

65. Kaip veikia pirkimų kanalas? 

JT Saugumo Taryba reaguos į valstybių prašymus eksportuoti tam tikras prekes į 

Iraną ir vykdyti tam tikrą veiklą Irane (Branduolinių tiekėjų grupės sąrašas 

Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 su pakeitimais, padarytais Tarybos 

reglamentu (ES) 2015/1861, I priede) remdamasi Pirkimų darbo grupės / Bendros 

komisijos rekomendacija. 

66. Koks yra Pirkimų darbo grupės vaidmuo? 

Pirkimų darbo grupės vaidmuo – peržiūrėti pasiūlymus ir pateikti rekomendacijas 

Bendros komisijos vardu dėl pasiūlymų dėl su branduoline veikla susijusių 

perdavimų ar veiklos su Iranu per Pirkimų darbo grupę.
90

 

67. Kas yra „koordinatorius“ pagal BVVP IV priedo 6.4.1 punktą? 

Vyriausiasis įgaliotinis atlieka Pirkimų darbo grupės koordinatoriaus funkcijas.
91

 

68. Kaip užtikrinamas informacijos konfidencialumas siunčiant paraišką gauti 

leidimą? Pavyzdžiui, su verslu susijusios neskelbtinos informacijos atveju? 

Pirkimų darbo grupės veikimui taikomos JT konfidencialumo taisyklės.
92

 

                                                           
90 BVVP IV priedo 6.2 punktas. 
91 BVVP IV priedo 6.3 punktas. 
92 BVVP IV priedo 3.4 punktas. 
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69. Kokiu būdu Pirkimų darbo grupė praneš šalių valdžios institucijoms apie savo 

sprendimus dėl leidimų suteikimo? 

Pirkimų darbo grupė peržiūrės paraiškas ir pateiks rekomendaciją JT Saugumo 

Tarybai, o šioji praneš apie savo sprendimą nacionalinėms kompetentingoms 

valdžios institucijoms. 
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8. Susiję dokumentai 

Bendras visapusiškas veiksmų planas (BVVP) 

 BVVP 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-

of-action_en.pdf 

 BVVP I priedas. Su branduoline veikla susijusios priemonės 

http://eeas.europa.eu/statements-

eeas/docs/iran_agreement/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf 

 BVVP II priedas. Su sankcijomis susiję įsipareigojimai 

http://eeas.europa.eu/statements-

eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf 

II priedo priedėliai 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf 

 BVVP III priedas. Bendradarbiavimas civilinėje branduolinėje srityje 

http://eeas.europa.eu/statements-

eeas/docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf 

 BVVP IV priedas. Bendra komisija 

http://eeas.europa.eu/statements-

eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf 

 BVVP V priedas. Įgyvendinimo planas 

http://eeas.europa.eu/statements-

eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf 

 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
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Jungtinės Tautos 

 JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2231(2015) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231%282015%29 
  

 JT Saugumo Taryba 

http://www.un.org/en/sc/ 

ES teisės aktai 

 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų 

priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?qid=1452107576951&uri=CELEX:32010D0413 

 2015 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1863, kuriuo iš dalies 

keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1863&from=LT 

 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų 

priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?qid=1452107630568&uri=CELEX:32012R0267 

 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui 

(įskaitant priedus) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861&from=LT 

 2015 m. spalio 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1862, kuriuo 

įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1862&qid=1452102679407&from=LT 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231%282015%29
http://www.un.org/en/sc/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1452107576951&uri=CELEX:32010D0413
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1452107576951&uri=CELEX:32010D0413
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1863&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1452107630568&uri=CELEX:32012R0267
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1452107630568&uri=CELEX:32012R0267
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1862&qid=1452102679407&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1862&qid=1452102679407&from=LT
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 2016 m. sausio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/37 dėl Sprendimo (BUSP) 

2015/1863, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų 

priemonių Iranui, taikymo pradžios datos 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:L:2016:011I:TOC 

 Pranešimas. Informacija apie 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamento (ES) 

2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl 

ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 274, 2015 10 18, p. 1), ir 2015 m. spalio 18 d. 

Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1862, kuriuo įgyvendinamas 

Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 274, 

2015 10 18, p. 161), taikymo pradžios datą 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:C:2016:015I:TOC 

 2016 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/78, kuriuo 

įgyvendinamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0078&from=EN 

 2016 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/74, kuriuo 

įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0074&from=LT 

Kiti susiję ES dokumentai 

 Dažnai užduodami klausimai apie ES ribojamąsias priemones 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/frequently_asked_questions_lt.pdf 

 Ribojamųjų priemonių (sankcijų) pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką 

įgyvendinimo ir vertinimo gairės 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%2011205%202012%20INIT 

 Nauji elementai: priklausymo nuosavybės teise bei kontrolės sąvokos ir galimybės 

naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais sudarymas  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%209068%202013%20INIT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:L:2016:011I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:C:2016:015I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0078&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0074&from=LT
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/frequently_asked_questions_lt.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT%20&amp;amp;amp;amp;amp;%20f=ST%209270%202011%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%209068%202013%20INIT
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 ES ribojamųjų priemonių veiksmingo įgyvendinimo geriausia praktika 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10254-2015-INIT/lt/pdf 

JAV. Užsienio turto kontrolės biuro (angl. Office of Foreign Assets Control, OFAC) 

interneto svetainė 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10254-2015-INIT/lt/pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx

