INFORMARE

La 8 mai 2018, Președintele SUA a anunțat decizia sa de a înceta participarea SUA la Planul
comun de acțiune comun (JCPOA) și de a reînnoi sancțiunile nucleare ale Statelor Unite
asupra Iranului.
În legătură cu acest anunț, Președintele SUA a emis un Memorandum privind securitatea
națională prin care se pregătește reinstituirea tuturor sancțiunilor SUA ridicate sau anulate
în legătură cu JCPOA.
În concordanță cu aceasta decizie, departamentele și agențiile americane vor începe procesul
de punere în aplicare a perioadelor de 90 de zile și de 180 de zile pentru activitățile care
implică Iranul.

După încheierea perioadei de 90 de zile, la 6 august 2018, guvernul S.U.A. va reimpune
următoarele sancțiuni care au fost ridicate în temeiul JCPOA, inclusiv sancțiuni privind
serviciile asociate legate de activitățile de mai jos:


Sancțiuni privind cumpărarea sau achiziționarea de bancnote în dolari SUA de către
guvernul iranian;



Sancțiuni privind comerțul cu aur sau cu metale prețioase din Iran;



Sancțiuni privind vânzarea, furnizarea sau transferul direct sau indirect către sau din
Iran de metale din grafit, brute sau semifabricate (aluminiu și oțel, cărbune și software)
pentru integrarea proceselor industriale;



Sancțiuni privind tranzacții semnificative legate de cumpărarea sau vânzarea rialiilor
iranieni sau menținerea de fonduri sau conturi semnificative în afara teritoriului
Iranului;



Sancțiuni privind cumpărarea, subscrierea sau facilitarea eliberării datoriei suverane
iraniene;



Sancțiuni în sectorul automobilelor din Iran.

La 6 august 2018, guvernul S.U.A. va revoca autorizațiile legate de:


anumite tranzacții financiare;



activități întreprinse în baza licențelor specifice legate de exportul sau reexportul către
Iran a avioanelor comerciale de pasageri și a părților și serviciilor aferente.

După încheierea perioadei de 180 de zile, la 4 noiembrie 2018, guvernul S.U.A. va
reimpune următoarele sancțiuni, inclusiv sancțiuni privind serviciile asociate legate de
activitățile de mai jos:


Sancțiuni împotriva operatorilor portuari din Iran, precum și a sectoarelor de transport
maritim și de construcții navale, inclusiv în ceea ce privește liniile maritime ale
Republicii Islamice Iran (IRISL);



Sancțiunile cu privire la tranzacțiile legate de petrol, inclusiv achiziționarea de petrol,
produse petroliere sau produse petrochimice din Iran;



Sancțiuni privind tranzacțiile efectuate de instituțiile financiare străine cu Banca
Centrală a Iranului și cu instituțiile financiare iraniene desemnate;



Sancțiuni privind furnizarea de servicii de mesagerie financiară specializate către
Banca Centrală a Iranului și instituțiile financiare iraniene (cum ar fi cele furnizate de
SWIFT);



Sancțiuni asupra sectorului energetic al Iranului.

Cel mai târziu până la data de 5 noiembrie 2018, guvernul SUA va reimpune, după caz,
sancțiunile aplicate persoanelor care au fost șterse din Lista persoanelor cu nume special și
persoanelor blocate (lista SDN) și / sau alte liste păstrate de Guvernul SUA la 16 ianuarie
2016.

Concluzii:
Persoanele implicate în activități precum: tranzacții cu petrol sau produse petrochimice,
tranzacții cu metale prețioase tranzacții financiare, servicii de mesagerie financiară, sectorul
automobilelor și sectorul maritim vor trebui să ia măsurile necesare pentru încheierea acestor
activități până cel târziu la data de 4 noiembrie 2018.

După data de 4 noiembrie 2018, orice astfel de activități efectuate de o persoană din
afara S.U.A. va fi supusă sancțiunilor.

