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A. Κυρώσεις ΗΠΑ
(i) Με το Εκτελεστικό Διάταγμα υπ’αρ. 13846/6.8.2018 του Προέδρου των ΗΠΑ, τέθηκε σε

ισχύ από 7 Αυγούστου 2018 η πρώτη δέσμη κυρώσεων των ΗΠΑ, ενενήντα (90) ημέρες μετά την
αποχώρησή τους από την JCPOA, στις 8 Μαΐου 2018.

Εν συντομία, οι εν λόγω αμερικανικές κυρώσεις αφορούν:

- στη συνδρομή στην αγορά ή, γενικότερα, απόκτηση χαρτονομισμάτων δολ. ΗΠΑ από την Ιρανική
Κυβέρνηση (περιλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν)

- στο εμπόριο χρυσού και πολύτιμων μετάλλων

- στην άμεση ή έμμεση πώληση ή μεταφορά, από ή προς το Ιράν, γραφίτη, άνθρακα,
ημιεπεξεργασμένων μετάλλων (π.χ. αλουμίνιο, χάλυβα κ.α.) και το ανάλογο λογισμικό για τις
αντίστοιχες βιομηχανικές διεργασίες

- σημαντικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που σχετίζονται με την αγορά ή πώληση ιρανικών
ριάλ ή τη διατήρηση σημαντικών κεφαλαίων ή τραπεζικών λογαριασμών σε ριάλ εκτός της
επικράτειας του Ιράν

- στην προμήθεια, συνδρομή ή την διευκόλυνση στην έκδοση ιρανικού κρατικού χρέους

- στην ιρανική αυτοκινητοβιομηχανία

- στην εισαγωγή στις ΗΠΑ ιρανικών τάπητων (χαλιών) και τροφίμων (ξηροί καρποί)

- οιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τις εξαγωγές ή επανεξαγωγές, από τις ΗΠΑ,
αεροσκαφών, σχετικών ανταλλακτικών ή συναφών υπηρεσιών

Από τις κυρώσεις των ΗΠΑ εξαιρούνται οι πανταχόθεν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων,
τροφίμων, φαρμάκων και ιατρικών μηχανημάτων (“agricultural commodities, food, medicine, and
medical devices”) προς το Ιράν, εκτός και αν ο Ιρανός αγοραστής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, Φρουροί της Επανάστασης – IRGC κ.α.) περιλαμβάνεται στον κατάλογο
SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List, https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

(ii) Με το πέρας 180 ημερών από την αποχώρηση των ΗΠΑ από την JCPOA, δηλ. στις
4 Νοεμβρίου 2018, θα τεθεί σε ισχύ η δεύτερη δέσμη κυρώσεων, η οποία θα αφορά:

- στους ιρανικούς οργανισμούς λιμένων (port operators), στους τομείς της ναυτιλίας και ναυπηγικής
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) και της
South Shipping Line Iran, μετά των θυγατρικών εταιρειών τους

ΘΕΜΑ: Επαναφορά κυρώσεων ΗΠΑ κατά του Ιράν – “Updated Blocking Statute” της ΕΕ.
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- συναλλαγές με την National Iranian Oil Company (NIOC), Naftiran Intertrade Company (NICO)
και την National Iranian Tanker Company (NITC), που αφορούν στην προμήθεια ιρανικού αργού,
προϊόντων πετρελαίου ή πετροχημικών προϊόντων από το Ιράν

- συναλλαγές αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και με
ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που αφορούν στην αγορά ιρανικού αργού και παραγώγων
του. [Σ.Σ.: βλ. “NDAA”]

- στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών χρηματοοικονομικών μηνυμάτων [Σ.Σ.: βλ. SWIFT] προς
την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και προς ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των οποίων
περουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί στις ΗΠΑ για λόγους που αφορούν τη συνδρομή τους,
άμεσα ή έμμεσα, στην διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή/και τη στήριξή τους στη διεθνή
τρομοκρατία [Σ.Σ.: βλ. “CISADA”]

- στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης (“underwriting services, insurance, or
reinsurance”)

- στον ιρανικό τομέα ενέργειας

(iii) Σχετικοί σύνδεσμοι:

 Executive Order 13846 (E.O.) of August 6, 2018, “Reimposing Certain Sanctions With Respect
to Iran”

(https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/08062018_iran_eo.pdf)

 Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8,
2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the JCPOA

(https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf)

 US Dept. of Treasury - Resource Center - Iran Sanctions
(https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iran.aspx)

B. EU updated Blocking Statute

(i) Συνεχίζοντας τη στήριξή της στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της JCPOA και
προσπαθώντας να διατηρήσει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ιράν, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην επικαιροποίηση του ισχύοντος “Blocking Statute” [Council
Regulation (EC) No 2271/96]. Προηγήθηκε διαδικασία σιωπηρής αποδοχής, διάρκειας δύο μηνών, για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ελλείψει οιωνδήποτε αντιρρήσεων ή ενστάσεων, η
τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 2018
[Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1100].

Στο παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού προστέθηκαν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις των
ΗΠΑ, οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ με την πρόσφατη επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων κατά
του Ιράν (βλ. ανωτ. ενότητα Α) και επιβάλλουν κυρώσεις σε (non-US) φυσικά ή νομικά πρόσωπα
τρίτων χωρών (εξω-εδαφικότητα «δευτερογενών κυρώσεων ΗΠΑ»).

Οι διατάξεις του “Blocking Statute” απαγορεύουν, στην προκειμένη περίπτωση, τη
συμμόρφωση φυσικών ή νομικών προσώπων κ-μ της ΕΕ με τις κυρώσεις των ΗΠΑ, εκτός και εάν η
Ευρ. Επιτροπή το έχει ρητώς επιτρέψει (“authorisation”), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που υιοθετήθηκαν επίσης στις 7 Αυγούστου 2018 [Commission
Implementing Regulation (EU) 2018/1101], σταθμίζοντας το μέγεθος της οικονομικής ζημίας που θα
προκληθεί στην επιχείρηση ή στην ΕΕ, εν γένει.

Απώτερος σκοπός της Ευρ. Επιτροπής, πάντοτε στο μέτρο του εφικτού, είναι η απόφαση μιας
ευρωπαϊκής επιχείρησης, περί της σκοπιμότητας εισόδου και δραστηριοποίησής της στην ιρανική
αγορά, να λαμβάνεται αποκλειστικά με κριτήρια αγοράς, χωρίς κανέναν επηρεασμό από
«απαγορευτικά» νομοθετήματα τρίτων χωρών.



Περαιτέρω, ακυρώνουν την ισχύ, εντός της ΕΕ, οιασδήποτε σχετικής δικαστικής απόφασης
αμερικανικού δικαστηρίου έναντι φυσικών ή νομικών προσώπων κ-μ της ΕΕ και δίνει το δικαίωμα
στους τελευταίους να αξιώσουν αποζημίωση από τις ΗΠΑ για τις ζημίες που υπέστησαν, μέσω
προσφυγής τους στα δικαστήρια του κ-μ της ΕΕ [βλ. και Regulation (EU) No 1215/2012] περί
δικαιοδοσίας).

(ii) Σχετικοί σύνδεσμοι Κανονισμών, βοηθητικών κειμένων και αρχείων, σχετικών με το
επικαιροποιημένο “Blocking Statute”:

 Council Regulation (EC) No 2271/96
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2271&from=EN)

 Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1100
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1100&from=EN)

 Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1101
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1101&from=EN)

 Guidance Note - Questions and answers: adoption of update of the Blocking Statute
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0807(01)&from=EN)

 Template for applications for authorizations under Article 5 paragraph 2 of Council
Regulation (EC) No 2271/96

(http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/FPI-2018-00035-03-00_en.docx)

(iii) Λοιποί σχετικοί σύνδεσμοι:

 European Commission - Press Release
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_en.htm)

 European Commission - Fact Sheet, Questions and Answers: entry into force of the updated
Blocking Statute

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4786_en.htm)

 Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
(http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/blocking_statute_en.htm)

 Joint statement by High Representative Federica Mogherini and Foreign Ministers of E3
(France, Germany, United Kingdom) on the re-imposition of US sanctions due to its
withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)  (8.6.2018)

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49141/joint-statement-re-imposition-us-
sanctions-due-its-withdrawal-joint-comprehensive-plan-action_en)

 Statement from the Joint Commission of the JCPOA (ΕU+Ε3, Russia, China, Iran - 8.7.2018)
(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48076/statement-joint-commission-joint-
comprehensive-plan-action_en)

Ο Προϊστάμενος

Νικόλαος Δούκας
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄


