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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010,
Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja eri
tyisesti sen 29 artiklan,

hin sekä muihin, erityisesti islamilaisen vallankumous
kaartin (Islamic Revolutionary Guard Corps, jäljempänä
‘IRGC’) kohteisiin.
(6)

Päätöslauselmassa 1929 (2010) kielletään Iranin, sen
kansalaisten sekä Iraniin sijoittautuneiden tai sen lain
käyttövaltaan kuuluvien yhteisöjen taikka näiden puolesta
tai johdolla toimivien henkilöiden tai yhteisöjen taikka
näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisö
jen investoinnit liiketoimintaan, joka liittyy uraanin lou
hintaan tai ydinmateriaalien ja -teknologian tuotantoon
tai käyttöön.

(7)

Päätöslauselmalla 1929 (2010) laajennetaan päätöslausel
malla 1737 (2006) määrätyt taloudelliset ja matkustusta
koskevat pakotteet koskemaan muita uusia henkilöitä ja
yhteisöjä, mukaan lukien IRGC:n jäsenet ja yhteisöt sekä
Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (Islamic Re
public of Iran Shipping Lines, jäljempänä ‘IRISL’) yhteisöt.

(8)

Eurooppa-neuvoston julkilausuman mukaisesti maahan
pääsyä koskevat rajoitukset sekä varojen ja taloudellisten
resurssien jäädyttäminen olisi ulotettava eräisiin muihin
henkilöihin ja yhteisöihin niiden lisäksi, jotka turvalli
suusneuvosto tai päätöslauselman 1737 (2006)
18 kohdan nojalla perustettu komitea, jäljempänä ‘komi
tea’, on nimennyt, soveltaen samoja perusteita kuin tur
vallisuusneuvosto tai komitea.

(9)

Eurooppa-neuvoston julkilausuman mukaisesti on tarkoi
tuksenmukaista kieltää turvallisuusneuvoston tai komi
tean määrittämien tuotteiden, aineiden, laitteiden, tavaroi
den ja teknologian lisäksi muiden sellaisten tuotteiden,
aineiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologiantoimitus,
myynti tai siirto Iraniin, joilla voidaan edistää uraanin
rikastamiseen liittyvää toimintaa, jälleenkäsittelyä tai ras
kasveteen liittyvää toimintaa Iranissa, ydinasejärjestelmien
kehittämistä tai muun sellaisiin asioihin liittyvän toimin
nan jatkamista, joista Kansainvälinen atomienergiajärjestö
(IAEA) on ilmoittanut olevansa huolestunut tai joiden se
on todennut olevan ratkaisematta, tai muita joukkotuho
aseohjelmia. Tähän kieltoon olisi sisällytettävä kaksikäyt
tötuotteet ja -teknologia.

(10)

Eurooppa-neuvoston julkilausuman mukaisesti jäsenvalti
oiden olisi noudatettava pidättyväisyyttä tehdessään uusia
lyhyen aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen rahoi
tustuen myöntämiseksi Iranin kanssa käytävää kauppaa
varten sitoumusten jäljellä olevan määrän vähentämiseksi,
jotta voitaisiin erityisesti välttää se, että tämä apu edistäisi

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi Irania koskevista
rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä helmikuuta 2007
yhteisen kannan 2007/140/YUTP (1), jolla pantiin täytän
töön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston
päätöslauselma, jäljempänä ‘päätöslauselma’, 1737
(2006).

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä huhtikuuta 2007 yhteisen
kannan 2007/246/YUTP (2), jolla pantiin täytäntöön pää
töslauselma 1747 (2007).

(3)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä elokuuta 2008 yhteisen
kannan 2008/652/YUTP (3), jolla pantiin täytäntöön pää
töslauselma 1803 (2008).

(4)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, jäljem
pänä ‘turvallisuusneuvosto’, hyväksyi 9 päivänä kesäkuuta
2010 päätöslauselman 1929 (2010), jolla laajennettiin
päätöslauselmilla 1737 (2006), 1747 (2007) ja 1803
(2008) määrättyjen rajoittavien toimenpiteiden sovelta
misalaa ja otettiin käyttöön uusia Iraniin kohdistuvia ra
joittavia toimenpiteitä.

(5)

Eurooppa-neuvosto korosti 17 päivänä kesäkuuta 2010
olevansa yhä enemmän huolissaan Iranin ydinohjelmasta
ja totesi olevansa tyytyväinen päätöslauselmaan 1929
(2010). Palauttaen mieleen 11 päivänä joulukuuta 2009
antamansa julkilausuman Eurooppa-neuvosto pyysi neu
vostoa hyväksymään toimenpiteitä, joilla pannaan täytän
töön päätöslauselmaan 1929 (2010) sisältyvät toimenpi
teet, sekä liitännäistoimenpiteitä, joilla tuettaisiin neuvot
teluratkaisun löytämistä kaikkiin jäljellä oleviin ongel
miin, jotka koskevat Iranin ydin- ja ohjusohjelmiensa
tueksi kehittämiä arkaluonteisia teknologioita. Toimenpi
teiden olisi keskityttävä kaupan eri aloihin, finanssialaan,
Iranin kuljetusalaan, kaasu- ja öljyteollisuuden avainaloi

(1) EUVL L 61, 28.2.2007, s. 49.
(2) EUVL L 106, 24.4.2007, s. 67.
(3) EUVL L 213, 8.8.2008, s. 58.

L 195/40

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

27.7.2010

toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä päätöslau
selmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) tai
1929 (2010) nojalla.

joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavia ydinalan
toimia tai ydinasejärjestelmien kehittämistä, ja niiden olisi
kiellettävä kaikki keskipitkän ja pitkän aikavälin sitou
mukset julkisen ja yksityisen rahoitustuen myöntämiseksi
Iranin kanssa käytävää kauppaa varten.
(17)

Päätöslauselmassa 1929 (2010) kehotetaan myös kaikkia
YK:n jäsenvaltioita estämään rahoituspalvelujen tarjoami
nen, mukaan lukien vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut,
tai sellaisten taloudellisten varojen, muun omaisuuden tai
muiden resurssien, jotka voisivat edistää Iranin ydinalan
toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara,
tai ydinasejärjestelmien kehittämistä, siirto alueelleen, alu
eensa kautta tai alueeltaan käsin tai kansalaisilleen tai
maansa lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneille yhtei
söille tai alueellaan oleskeleville henkilöille tai alueelleen
sijoittautuneille rahoituslaitoksille taikka niiden toimesta.

(11)

Päätöslauselmassa 1929 (2010) kehotetaan kaikkia valti
oita tarkastamaan alueellaan, myös merisatamissaan ja
lentoasemillaan, kansallisten viranomaistensa määräysten
ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta
noudattaen kaikki Iraniin lähtevät ja sieltä saapuvat rah
dit, jos asianomaisella valtiolla on tietoja, joiden nojalla
on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita,
joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä pää
töslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008)
tai 1929 (2010) nojalla.

(12)

Päätöslauselmassa 1929 (2010) todetaan myös, että jä
senvaltiot voivat kansainvälistä oikeutta, erityisesti meri
oikeutta, noudattaen pyytää lippuvaltion suostumuksella
alusten tarkastuksia avomerellä, jos niillä on tietoja, joi
den nojalla on perusteltua syytä olettaa, että alusten rah
tina on tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti
on kiellettyä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747
(2007), 1803 (2008) tai 1929 (2010) nojalla.

(18)

Eurooppa-neuvoston julkilausuman mukaisesti jäsenvalti
oiden olisi kiellettävä vakuutusten ja jälleenvakuutusten
tarjoaminen Iranin hallitukselle, Iraniin sijoittautuneille
tai sen lainkäyttövaltaan kuuluville yhteisöille taikka näi
den puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhtei
söille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös
laittomin keinoin, oleville yhteisöille.

(13)

Samoin päätöslauselman 1929 (2010) mukaan YK:n jä
senvaltioiden on takavarikoitava ja hävitettävä tavalla,
joka ei ole ristiriidassa turvallisuusneuvoston asiaa kos
kevien päätöslauselmien ja kansainvälisten yleissopimus
ten niille asettamien velvoitteiden kanssa, tuotteet, joiden
toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä päätöslau
selmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) tai
1929 (2010) nojalla.

(19)

Lisäksi olisi kiellettävä valtion tai valtion takaamien jouk
kovelkakirjojen myynti Iranin hallitukselle, Iranin keskus
pankille tai iranilaisille pankeille, niiden konttorit ja ty
täryhtiöt mukaan lukien, ja sellaisten henkilöiden tai yh
teisöjen määräysvallassa oleville taloudellisille yhteisöille,
joiden kotipaikka on Iranissa, sekä tällaisten joukkovelka
kirjojen osto mainituilta tahoilta ja niiden välitys maini
tuille tahoille sekä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa
avustaminen.

(14)

Edelleen päätöslauselman 1929 (2010) mukaan YK:n jä
senvaltioiden on kiellettävä polttoainetäydennyspalvelujen
tai alusten muiden huoltopalvelujen tarjoaminen kansa
laistensa toimesta tai alueeltaan käsin Iranin aluksille, jos
niillä on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olet
taa, että tällaisilla aluksilla on tuotteita, joiden toimitus,
myynti, siirto tai vienti on kiellettyä päätöslauselmien
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) tai 1929
(2010) nojalla.

(20)

Eurooppa-neuvoston julkilausuman mukaisesti ja päätös
lauselman 1929 (2010) tavoitteiden toteuttamiseksi olisi
kiellettävä iranilaisten pankkien uusien konttoreiden, ty
täryhtiöiden tai edustustojen avaaminen jäsenvaltioiden
alueella sekä uusien yhteisyritysten perustaminen sekä
se, että iranilaiset pankit hankkivat omistusosuuden jä
senvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvista pankeista. Jä
senvaltioiden olisi lisäksi toteutettava aiheelliset toimen
piteet kieltääkseen alueellaan toimivia tai lainkäyttöval
taansa kuuluvia rahoituslaitoksia avaamasta edustustoja
tai tytäryhtiöitä taikka pankkitilejä Iranissa.

(21)

Päätöslauselmassa 1929 (2010) määrätään myös, että val
tioiden on vaadittava kansalaisiaan, lainkäyttövaltaansa
kuuluvia henkilöitä tai alueelleen sijoittautuneita tai lain
käyttövaltaansa kuuluvia yrityksiä noudattamaan tarkkaa
vaisuutta näiden harjoittaessa liiketoimintaa Iraniin sijoit
tautuneiden tai Iranin lainkäyttövaltaan kuuluvien yhtei
söjen kanssa, jos niillä on perusteltua syytä olettaa, että
tällaiset liiketoimet voisivat edistää Iranin ydinalan toi
mia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara,
tai ydinasejärjestelmien kehittämistä tai päätöslauselmien
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) tai 1929
(2010) rikkomista.

(15)

(16)

Eurooppa-neuvoston julkilausuman mukaisesti jäsenvalti
oiden olisi kansallisten oikeusviranomaistensa määräysten
ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta
ja erityisesti asiaan liittyviä kansainvälisiä siviili-ilmailua
koskevia sopimuksia noudattaen toteutettava tarvittavat
toimenpiteet estääkseen kaikkien Iranista tulevien rahti
lentojen pääsy lainkäyttövaltaansa kuuluville lentoase
mille, lukuun ottamatta yhdistettyjä matkustaja- ja rahti
lentoja.
Lisäksi olisi kiellettävä teknisten ja huoltopalvelujen tar
joaminen jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsen
valtioiden alueelta käsin Iranin rahti-ilma-aluksille, jos
asianomaisella valtiolla on tietoja, joiden nojalla on pe
rusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden
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(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)
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Päätöslauselmassa 1929 (2010) todetaan, että Iranin
energia-alan tuottamien tulojen ja Iranin ydinalan toi
mien, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara,
rahoituksen välillä on mahdollinen yhteys, ja siinä tode
taan lisäksi, että kemiallisissa prosesseissa käytettävillä
laitteilla ja aineilla, joita tarvitaan toisaalta petrokemian
teollisuudessa ja toisaalta tietyissä arkaluonteisissa ydin
polttoainekiertoon liittyvissä toimissa, on paljon yhteistä.

Eurooppa-neuvoston julkilausuman mukaisesti jäsenvalti
oiden olisi kiellettävä öljy- ja maakaasuteollisuuden avain
aloilla käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian
sekä niihin liittyvän teknisen ja taloudellisen avun
myynti, toimitus tai siirto Iraniin. Jäsenvaltioiden olisi
myös kiellettävä kaikki uudet investoinnit näihin aloihin
Iranissa.

Tämän päätöksen liitteiden I ja II muuttamista koskevaan
menettelyyn olisi kuuluttava se, että nimetyille henkilöille
ja yhteisöille toimitetaan luetteloon merkitsemisen perus
teet, jotta näillä on tilaisuus esittää huomautuksia. Jos
huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta
näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudel
leen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava tästä
asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja nouda
tetaan periaatteita, jotka vahvistetaan erityisesti Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa, varsinkin oikeutta tehokkai
siin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oike
udenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen
suojaan. Tätä päätöstä olisi sovellettava näiden oikeuksien
ja periaatteiden mukaisesti.

Tässä päätöksessä noudatetaan myös täysimääräisesti Yh
distyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvalti
oiden velvoitteita ja otetaan huomioon turvallisuusneu
voston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden
panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 LUKU
VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

1 artikla
1.
Kielletään seuraavien tuotteiden, aineiden, laitteiden, tava
roiden ja teknologian, myös ohjelmistojen, suora tai välillinen
toimitus, myynti tai siirto Iraniin, siellä käytettäväksi tai sen
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hyödyksi jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioi
den alueen kautta taikka jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa
alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen, riip
pumatta siitä, ovatko nämä tuotteet peräisin jäsenvaltioiden alu
eelta:

a) ydinalan viejämaiden ryhmän ja ohjusteknologian valvonta
järjestelyn luetteloihin sisältyvät tuotteet, aineet, laitteet, tava
rat ja teknologia;

b) muut turvallisuusneuvoston tai komitean määrittämät tuot
teet, aineet, laitteet, tavarat ja teknologia, joilla voitaisiin edis
tää rikastamiseen liittyvää toimintaa, jälleenkäsittelyä tai ras
kasveteen liittyvää toimintaa taikka ydinasejärjestelmien ke
hittämistä;

c) aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet, mukaan lukien
ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -lait
teet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja tällaisiin aseisiin ja niihin
liittyviin tarvikkeisiin tarkoitetut varaosat sekä tarvikkeet,
joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin. Tämä kielto
ei koske ajoneuvoja, jotka on tarkoitettu muuhun kuin tais
telukäyttöön ja jotka on valmistettu luodinkestävistä materi
aaleista tai varustettu luodinkestävillä tarvikkeilla ja jotka on
tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan Iranissa olevan EU:n ja
sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen;

d) tietyt muut tuotteet, aineet, laitteet, tavarat ja teknologia,
joilla voidaan edistää rikastamiseen liittyvää toimintaa, jäl
leenkäsittelyä tai raskasveteen liittyvää toimintaa, ydinasejär
jestelmien kehittämistä tai muun sellaisiin asioihin liittyvän
toiminnan jatkamista, joista IAEA on ilmoittanut olevansa
huolestunut tai joiden se on todennut olevan ratkaisematta.
Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen,
mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan;

e) muut kuin a kohdassa tarkoitetut, kaksikäyttötuotteiden vien
tiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön val
vontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (1) liitteessä
I luetteloidut kaksikäyttötuotteet ja -teknologia, paitsi maini
tun neuvoston asetuksen liitteessä I olevan ryhmän 5 osaan
1 ja 2 kuuluvat tuotteet ja -teknologia.

2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta ennen jou
lukuuta 2006 käyttöön otettujen kevytvesireaktoreiden osien,
jotka on eritelty päätöslauselman 1737 (2006) 3 kohdan
b alakohdan i ja ii alakohdassa, suoraan tai välilliseen siirtoon
Iraniin, Iranissa käytettäväksi tai Iranin hyödyksi jäsenvaltioiden
alueen kautta.
(1) EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.
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Samoin kielletään:

a) sellaisen teknisen avun tai koulutus-, sijoitus- tai välityspal
velujen tarjoaminen, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin
tuotteisiin, aineisiin, laitteisiin, tavaroihin ja teknologiaan ja
kyseisten tuotteiden, aineiden, laitteiden, tavaroiden ja tekno
logian toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön,
suoraan tai välillisesti, Iranissa oleville henkilöille, yhteisöille
tai elimille taikka Iranissa käytettäväksi;

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan
liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen, mukaan
lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset,
näiden tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siir
toon tai vientiin taikka niihin liittyvän teknisen koulutuksen,
palvelujen tai avun antamiseen, suoraan tai välillisesti, Ira
nissa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka Iranissa
käytettäväksi;
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b) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan
liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen, mukaan
lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset,
näiden tuotteiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä sekä
niihin liittyvän teknisen koulutuksen, palvelujen tai avun an
tamista varten, suoraan tai välillisesti, Iranissa oleville henki
löille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

on myös saatava lupa viejäjäsenvaltion toimivaltaiselta viran
omaiselta.

3.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa
lupaa 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden, aineiden, laitteiden,
tavaroiden ja teknologian toimitukseen, myyntiin tai siirtoon,
jos ne katsovat, että kyseinen myynti, toimitus, siirto tai vienti
taikka kyseisen palvelun suorittaminen edistäisi 1 kohdassa tar
koitettua toimintaa.

3 artikla
c) tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan,
jonka tarkoituksena tai tuloksena on a tai b alakohdassa
tarkoitetun kiellon kiertäminen.

4.
Kielletään 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden, aineiden,
laitteiden, tavaroiden ja teknologian hankinta Iranista jäsenvalti
oiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltion lipun alla purjehti
vaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen,
riippumatta siitä, ovatko nämä tuotteet peräisin Iranin alueelta.

2 artikla
1.
Viejäjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta on saatava
tapauskohtaisesti lupa sellaisten 1 artiklan soveltamisalaan kuu
lumattomien tuotteiden, aineiden, laitteiden, tavaroiden ja tek
nologian, myös ohjelmistojen, suoraan tai välilliseen toimituk
seen, myyntiin tai siirtoon Iraniin, Iranissa käytettäväksi tai Ira
nin hyödyksi, joilla voitaisiin edistää rikastamiseen liittyvää toi
mintaa, jälleenkäsittelyä tai raskasveteen liittyvää toimintaa
taikka ydinasejärjestelmien kehittämistä tai toimintaa, jotka liit
tyvät muihin aiheisiin, joiden osalta IAEA on ilmaissut huolensa
tai joiden se on todennut olevan ratkaisematta, jäsenvaltioiden
kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta taikka
jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisia aluksia tai ilma-aluksia käyt
täen. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen,
mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.

1.
Edellä 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa sekä 3
kohdassa säädettyjä toimenpiteitä ei tilanteen mukaan sovelleta
silloin, kun komitea toteaa etukäteen tapauskohtaisesti, että täl
laisten tuotteiden toimitus, myynti, siirto tai tarjoaminen taikka
tuen antaminen ei selvästikään edistäisi Iranin sellaisen teknolo
gian kehittämistä, jolla tuetaan sen ydinalan toimia, joihin liittyy
joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien ke
hittämistä, mukaan lukien tapaukset, joissa tuotteet tai tuki on
tarkoitettu elintarvikkeita, maataloutta, lääkinnällistä tai muuta
humanitaarista tarkoitusta varten, edellyttäen, että:

a) tuotteiden tai tuen toimitusta koskevat sopimukset sisältävät
asianmukaiset takeet loppukäyttäjästä; ja

b) Iran on sitoutunut olemaan käyttämättä tuotteita ydinalan
toimiin, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara,
tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen.

2.
Edellä 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa sekä 3 kohdassa
säädettyjä toimenpiteitä ei sovelleta silloin, kun asianomaisen
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa etukäteen tapa
uskohtaisesti, että tällaisten tuotteiden toimitus, myynti, siirto tai
tarjoaminen taikka tuen antaminen ei selvästikään edistäisi Ira
nin sellaisen teknologian kehittämistä, jolla tuetaan sen ydinalan
toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai
ydinasejärjestelmien kehittämistä, mukaan lukien tapaukset,
joissa tuotteet tai tuki on tarkoitettu lääkinnällistä tai muuta
humanitaarista tarkoitusta varten, edellyttäen, että:

Lisäksi:

a) sellaisen teknisen avun tai koulutuksen tai sijoitus- tai välitys
palvelun tarjoamiseen, joka liittyy 1 kohdassa tarkoitettuihin
tuotteisiin, aineisiin, laitteisiin, tavaroihin ja teknologiaan, tai
kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja
käyttöön, suoraan tai välillisesti, Iranissa oleville henkilöille,
yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

a) tuotteiden tai tuen toimitusta koskevat sopimukset sisältävät
asianmukaiset takeet loppukäyttäjästä; ja

b) Iran on sitoutunut olemaan käyttämättä tuotteita ydinalan
toimiin, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara,
tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen.
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Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille
kaikista hylätyistä poikkeuksista.

4 artikla
1.
Kielletään keskeisten laitteiden ja teknologian myynti, toi
mitus tai siirto seuraaville Iranissa toimiville öljy- ja maakaa
suteollisuuden avainaloille tai näillä aloilla Iranin ulkopuolella
toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville yrityksille
jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta
käsin taikka jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisia aluksia tai
ilma-aluksia käyttäen, riippumatta siitä, ovatko ne peräisin jä
senvaltioiden alueelta:

a) jalostus;
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ja jälleenkäsittelyyn liittyvään toimintaan, raskasveteen liittyvään
toimintaan taikka ydinaseiden maaliin saattamiseen soveltuviin
ballistisiin ohjuksiin liittyviin teknologioihin. Unioni toteuttaa
tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat
tämän artiklan soveltamisalaan.

6 artikla
Kielletään:

a) rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen 4 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuilla Iranin öljy- ja kaasuteollisuuden aloilla
toimiville yrityksille Iranissa tai näillä aloilla Iranin ulkopuo
lella toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville
yrityksille;

b) nesteytetty maakaasu;
b) osuuden tai lisäosuuden hankkiminen 4 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuilla Iranin öljy- ja kaasuteollisuuden aloilla Iranissa
toimivista yrityksistä tai näillä aloilla Iranin ulkopuolella toi
mivista iranilaisista tai iranilaisomistuksessa olevista yrityk
sistä, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen koko
naan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden
hankkiminen;

c) etsintä;

d) tuotanto.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi,
mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.
Kielletään seuraavien palvelujen antaminen 1 kohdassa
tarkoitetuilla Iranin öljy- ja maakaasuteollisuuden avainaloilla
Iranissa toimiville yrityksille tai näillä aloilla Iranin ulkopuolella
toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville yrityksille:

a) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keskeisiä laitteita ja teknolo
giaa koskeva tekninen apu tai koulutus ja muut palvelut;

b) rahoitus tai rahoitustuki edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kes
keisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siir
toon tai vientiin tai niihin liittyvä tekninen apu tai koulutus.

3.
Kielletään tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toi
mintaan, jonka tarkoituksena tai tuloksena on 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

c) yhteisyritysten perustaminen niiden iranilaisten yritysten
kanssa, jotka toimivat 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla
öljy- ja kaasuteollisuuden aloilla, ja niiden valvonnassa ole
vien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa.

7 artikla
1.
Edellä 4 artiklan 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita tuot
teiden toimitukseen liittyvien sellaisten velvoitteiden täytäntöön
panoa, jotka perustuvat ennen tämän päätöksen hyväksymispäi
vää tehtyihin sopimuksiin.

2.
Edellä 4 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten
velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen tämän
päätöksen hyväksymispäivää tehtyihin sopimuksiin ja koskevat
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Iranissa ennen kyseistä
päivää tekemiä investointeja.

3.
TIETTYJEN

YRITYSTEN
RAHOITUSTA
RAJOITUKSET

Edellä olevan 6 artiklan a ja b kohdassa säädetyt kiellot:

KOSKEVAT

5 artikla
Kielletään Iranin, sen kansalaisten tai Iraniin sijoittautuneiden tai
sen lainkäyttövaltaan kuuluvien yhteisöjen taikka näiden puo
lesta tai johdolla toimivien henkilöiden tai yhteisöjen tai näiden
omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen investoinnit
jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla liiketoimin
taan, joka liittyy uraanin louhintaan, ydinmateriaalien ja -tekno
logian tuotantoon tai käyttöön, erityisesti uraanin rikastamiseen

i) eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka
perustuvat ennen tämän päätöksen hyväksymispäivää tehtyi
hin sopimuksiin;

ii) eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on
ennen tämän päätöksen hyväksymispäivää tehtyyn sopimuk
seen perustuva velvoite.
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KAUPALLE MYÖNNETTÄVÄÄ RAHOITUSTUKEA KOSKEVAT
RAJOITUKSET

8 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on noudatettava pidättyväisyyttä tehdes
sään uusia lyhyen aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen
taloudellisen avun myöntämiseksi Iranin kanssa käytävää kaup
paa varten, mukaan lukien vientiluottojen, -vakuuksien tai -va
kuutuksen myöntäminen, tällaiseen kauppaan osallistuville kan
salaisilleen tai yhteisöilleen sitoumusten jäljellä olevan määrän
vähentämiseksi, jotta voitaisiin erityisesti välttää se, että tämä
taloudellinen apu edistäisi joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa
aiheuttavia ydinalan toimia tai ydinasejärjestelmien kehittämistä.
Jäsenvaltiot eivät myöskään saa tehdä uusia keskipitkän ja pit
kän aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen taloudellisen
avun myöntämiseksi Iranin kanssa käytävää kauppaa varten.

2.
Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta ennen tämän päätöksen
voimaantuloa tehtyihin sitoumuksiin.

3.
Edellä oleva 1 kohta ei koske kauppaa, jota käydään elin
tarvikkeisiin tai maatalouteen taikka lääkinnälliseen tai muuhun
humanitaariseen tarkoitukseen liittyen.

27.7.2010

c) sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Iranissa, jäsenvalti
oiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat konttorit ja tytäryh
tiöt;

d) rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Iranissa, mutta
jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysval
lassa, joiden kotipaikka on Iranissa.

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa rahoituslaitoksilta
vaaditaan niiden toimiessa 1 kohdassa tarkoitettujen pankkien
ja rahoituslaitosten kanssa, että ne:

a) noudattavat jatkuvaa tarkkaavaisuutta tilitoiminnassa muun
muassa asiakkaan tunnistamisvelvollisuutta (due diligence)
koskevien ohjelmiensa avulla sekä rahanpesuun ja terroris
min rahoitukseen liittyvien velvoitteidensa mukaisesti;

b) vaativat täydennettäväksi kaikki ne maksumääräysten tieto
kentät, jotka liittyvät kyseisen maksumääräyksen antajaan ja
saajaan; jos näitä tietoja ei anneta, ne hylkäävät maksutapah
tuman;

2 LUKU
RAHOITUSALA

9 artikla
Jäsenvaltiot eivät saa tehdä uusia sitoumuksia Iranin hallitukselle
myönnettävistä avustuksista, rahoitustuesta ja pehmeäehtoisista
luotoista muihin kuin humanitaarisiin tarkoituksiin ja kehitys
tarkoituksiin, eivät myöskään osallistumalla kansainvälisten ra
hoituslaitosten toimintaan.

10 artikla
1.
Jotta estetään rahoituspalvelujen tarjoaminen tai sellaisten
varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, jotka saattai
sivat edistää Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuho
aseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämistä,
siirtäminen jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta
tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden kansalai
sille tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneille
yhteisöille, ulkomaiset sivuliikkeet mukaan lukien, tai jäsenval
tioiden alueella oleskeleville henkilöille tai jäsenvaltioiden lain
käyttövaltaan kuuluville rahoituslaitoksille tai näiden toimesta,
jäsenvaltioiden on valvottava tehostetusti lainkäyttövaltaansa
kuuluvien rahoituslaitosten kaikkea toimintaa seuraavien kanssa:

a) pankit, joiden kotipaikka on Iranissa, erityisesti Iranin kes
kuspankki;

b) sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Iranissa, jäsenvalti
oiden lainkäyttövaltaan kuuluvat konttorit ja tytäryhtiöt;

c) säilyttävät kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot viiden
vuoden ajan ja antavat ne pyydettäessä kansallisten viran
omaisten käyttöön;

d) jos ne epäilevät tai jos niillä on perusteltua syytä epäillä, että
varat liittyvät joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen,
ilmoittavat viipymättä epäilystään rahanpesun selvittelykes
kukselle tai kyseessä olevan jäsenvaltion nimeämälle muulle
toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahanpesun selvittelykeskuk
sella tai kyseisellä muulla toimivaltaisella viranomaisella on
oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävis
sään ne rahoitusta, hallintoa ja lainvalvontaa koskevat tiedot,
jotka se tarvitsee hoitaakseen asianmukaisesti tämän tehtä
vän, mukaan lukien epäilyttäviä maksutapahtumia koskevien
ilmoitusten analyysit.

3.

Varainsiirrot Iraniin ja Iranista suoritetaan seuraavasti:

a) elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, lääkinnällisiin laitteisiin
tai humanitaariseen tarkoitukseen liittyvät maksutapahtumat
suoritetaan ilman ennakkolupaa; jos siirto on yli 10 000
euroa, siitä ilmoitetaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltai
selle viranomaiselle;

b) kaikki muut alle 40 000 euron siirrot suoritetaan ilman en
nakkolupaa; jos siirto on yli 10 000 euroa, siitä ilmoitetaan
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

27.7.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

c) kaikki muut yli 40 000 euron siirrot edellyttävät asianomai
sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakkolupaa.
Lupa katsotaan myönnetyksi neljän viikon kuluessa, ellei asi
anomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole esit
tänyt vastustustaan mainitussa määräajassa. Asianomaisen jä
senvaltion on ilmoitettava kaikista evätyistä luvista muille
jäsenvaltioille.

4.
Jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvia sellaisten pank
kien konttoreita ja tytäryhtiöitä, joiden kotipaikka on Iranissa,
on myös vaadittava ilmoittamaan sen jäsenvaltion toimivaltai
selle viranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet, kaikista nii
den suorittamista tai niiden vastaanottamista varainsiirroista vii
den työpäivän kuluessa kyseisen varainsiirron suorittamisesta tai
vastaanottamisesta.

Ilmoituksen saaneiden toimivaltaisten viranomaisten on välittö
mästi toimitettava nämä tiedot, silloin kun se on tarkoituksen
mukaista, niiden muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viran
omaisille, joihin maksutapahtumien vastapuolet ovat sijoittautu
neet, tietojenvaihtoa koskevien järjestelyjen mukaisesti.

11 artikla
1.
Kielletään iranilaisten pankkien uusien konttoreiden, ty
täryhtiöiden tai edustustojen avaaminen jäsenvaltioiden alueella
sekä uusien yhteisyritysten perustaminen tai omistusosuuden
hankkiminen taikka uusien kirjeenvaihtajapankkisuhteiden pe
rustaminen iranilaisten pankkien, mukaan lukien Iranin keskus
pankki, sen konttorit ja tytäryhtiöt sekä muut 10 artiklan 1
kohdassa tarkoitetut rahoituslaitokset, toimesta jäsenvaltioiden
lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa.
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13 artikla
Kielletään tämän päätöksen voimaantulon jälkeen liikkeeseen
laskettujen valtion tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen
suora tai välillinen myynti Iranin hallitukselle, Iranin keskuspan
kille tai sellaisille pankeille, joiden kotipaikka on Iranissa, tai
sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Iranissa, jäsenvaltioi
den lainkäyttövaltaan kuuluville ja kuulumattomille konttoreille
ja tytäryhtiöille sekä sellaisille yhteisöille, joiden kotipaikka ei
ole Iranissa tai jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttöval
taan, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen mää
räysvallassa, joiden kotipaikka on Iranissa, samoin kuin niiden
puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näi
den omistamille tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä ky
seisten joukkovelkakirjojen suora tai välillinen osto mainituilta
tahoilta ja niiden välitys mainituille tahoille sekä tällaisten jouk
kovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa avustaminen.

14 artikla
Jäsenvaltioiden on vaadittava kansalaisiaan, lainkäyttövaltaansa
kuuluvia henkilöitä ja alueelleen sijoittautuneita tai lainkäyttö
valtaansa kuuluvia yrityksiä noudattamaan tarkkaavaisuutta nii
den harjoittaessa liiketoimintaa Iraniin sijoittautuneiden tai Ira
nin lainkäyttövaltaan kuuluvien yhteisöjen kanssa, mukaan lu
kien IRGC:n sekä IRISL:n yhteisöt sekä niiden puolesta tai joh
dolla toimivat henkilöt ja yhteisöt ja niiden omistuksessa tai
määräysvallassa, myös laittomin keinoin, olevat yhteisöt, sen
varmistamiseksi, ettei kyseinen liiketoiminta edistä Iranin ydin
alan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara,
tai ydinasejärjestelmien kehittämistä, tai päätöslauselmien 1737
(2006), 1747 (2007), 1803 (2008) tai 1929 (2010) rikkomista.

3 LUKU
KULJETUSALA

15 artikla
2.
Jäsenvaltioiden alueella toimivia tai niiden lainkäyttöval
taan kuuluvia rahoituslaitoksia kielletään avaamasta edustustoja,
tytäryhtiöitä tai pankkitilejä Iranissa.

12 artikla
1.
Kielletään vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoaminen
Iranin hallitukselle, Iraniin sijoittautuneille tai sen lainkäyttöval
taan kuuluville yhteisöille taikka näiden puolesta tai johdolla
toimiville henkilöille tai yhteisöille tai näiden omistuksessa tai
määräysvallassa, myös laittomin keinoin, oleville yhteisöille.

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta yksityishenkilöille
myönnettäviin sairaus- ja matkavakuutuksiin.

3.
Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toi
mintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on kiertää 1 koh
dassa tarkoitettua kieltoa.

1.
Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös merisata
missaan ja lentoasemillaan, kansallisten viranomaistensa mää
räysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oike
utta, erityisesti merioikeutta ja asiaan liittyviä kansainvälisiä si
viili-ilmailua koskevia sopimuksia noudattaen kaikki Iraniin läh
tevät ja sieltä saapuvat rahdit, jos niillä on tietoja, joiden nojalla
on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden
toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen
nojalla.

2.
Jäsenvaltiot voivat kansainvälistä oikeutta, erityisesti meri
oikeutta noudattaen pyytää lippuvaltion suostumuksella alusten
tarkastuksia avomerellä, jos niillä on tietoja, joiden nojalla on
perusteltua syytä olettaa, että alusten rahtina on tuotteita, joiden
toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen
nojalla.

3.
Jäsenvaltioiden on tehtävä 2 kohdan nojalla suoritettavissa
tarkastuksissa yhteistyötä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

L 195/46

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

4.
Ilma-aluksia ja aluksia, jotka kuljettavat rahtia Iraniin ja
sieltä pois, on vaadittava antamaan ennen saapumistaan tai läh
temistään ylimääräisiä tietoja kaikista tavaroista, jotka tuodaan
jäsenvaltioon tai viedään sieltä.

5.
Jos suoritetaan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tarkastus, jä
senvaltioiden on takavarikoitava ja hävitettävä (esimerkiksi tu
hoamalla, tekemällä käyttökelvottomiksi, varastoimalla tai siirtä
mällä tavarat hävitettäviksi muuhun valtioon kuin alkuperä- tai
määrävaltioon) tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti
on kiellettyä tämän päätöksen nojalla päätöslauselman 1929
(2010) 16 kohdan mukaisesti. Takavarikointi ja hävittäminen
toteutetaan maahantuojan kustannuksella tai, jollei kustannuksia
voida periä maahantuojalta, ne voidaan kansallisen lainsäädän
nön mukaisesti periä keneltä tahansa muulta henkilöltä tai yh
teisöltä, joka on vastuussa aiotusta laittomasta toimituksesta,
myynnistä, siirrosta tai viennistä.

6.
Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jä
senvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvalta alueelta käsin tapah
tuva polttoainetäydennyspalvelujen tai aluksille suunnattujen
muiden täydennys- tai huoltopalvelujen tarjoaminen iranilaisessa
omistuksessa tai sopimuksen perusteella iranilaisessa käytössä
oleville aluksille, vuokratut alukset mukaan lukien, jos näillä
on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että alus
ten rahtina on tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti
on kiellettyä tämän päätöksen nojalla, paitsi jos tällaisten palve
lujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten
tai kunnes rahti on tarkastettu ja tarvittaessa takavarikoitu ja
hävitetty 1, 2 ja 5 kohdan mukaisesti.

16 artikla
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komitealle kaikki saatavilla ole
vat tiedot Iran Air -lentoyhtiön rahtiosaston tai IRISL:n omis
tuksessa tai käytössä olevien alusten sellaisesta muihin yhtiöihin
liittyvästä toiminnasta tai sellaisista siirroista muihin yhtiöihin,
joihin on saatettu ryhtyä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747
(2007), 1803 (2008) tai 1929 (2010) mukaisten pakotteiden
kiertämiseksi tai kyseisten päätöslauselmien määräysten rikko
miseksi, mukaan lukien ilma-alusten, alusten tai laivojen uudel
leennimeäminen tai -rekisteröinti.

17 artikla
Jäsenvaltioiden on kansallisten oikeusviranomaistensa mää
räysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oike
utta, erityisesti asiaan liittyviä kansainvälisiä siviili-ilmailua kos
kevia sopimuksia noudattaen toteutettava tarvittavat toimenpi
teet estääkseen kaikkien iranilaisten liikenteenharjoittajien liiken
nöimien tai Iranista tulevien rahtilentojen pääsy lainkäyttöval
taansa kuuluville lentoasemille, lukuun ottamatta yhdistettyjä
matkustaja- ja rahtilentoja.
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18 artikla
Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvalti
oiden alueelta käsin tapahtuva teknisten palvelujen ja huoltopal
velujen tarjoaminen iranilaisille rahti-ilma-aluksille, jos näillä on
tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että rahtiilma-alusten rahtina on tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto
tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen nojalla, paitsi jos tällais
ten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituk
sia ja turvallisuustarkoituksia varten tai kunnes rahti on tarkas
tettu ja tarvittaessa takavarikoitu ja hävitetty 15 artiklan 1 ja
5 kohdan mukaisesti.

4 LUKU
MAAHANPÄÄSYÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

19 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet es
tääkseen seuraavien henkilöiden pääsyn alueelleen tai näiden
kauttakulun alueensa kautta:

a) päätöslauselman 1737 (2006) liitteessä luetellut henkilöt
sekä muut turvallisuusneuvoston tai komitean päätöslausel
man 1737 (2006) 10 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt
sekä turvallisuusneuvoston tai komitean nimeämät IRGC:n
jäsenet, joiden luettelo on liitteessä I;

b) muut henkilöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka osallis
tuvat Iranin ydinalan toimintaan, johon liittyy joukkotuho
aseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämi
seen, tai joilla on välitön yhteys tällaiseen toimintaan tai
jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle, myös osallistumalla
kiellettyjen tuotteiden, tavaroiden, laitteiden, aineiden ja tek
nologian hankintaan, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat
henkilöt tai henkilöt, jotka ovat avustaneet nimettyjä henki
löitä tai yhteisöjä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747
(2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) määräysten tai tämän
päätöksen säännösten kiertämisessä tai rikkomisessa sekä
muut IRGC:n vanhemmat jäsenet, joiden luettelo on liitteessä
II.

2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta mainittujen
henkilöiden kauttakulkuun jäsenvaltioiden alueen kautta, kun
kyse on toiminnasta, joka suoraan liittyy ennen joulukuuta
2006 käyttöön otettuihin kevytvesireaktoreiden osiin, jotka on
eritelty päätöslauselman 1737 (2006) 3 kohdan b alakohdan i
ja ii alakohdassa.

3.
Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään
omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

4.
Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin
kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, erityisesti:

i) kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;
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ii) Yhdistyneiden Kansakuntien koolle kutsuman tai sen puit
teissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;
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10.
Jäsenvaltioiden on tällaisen poikkeuksen myönnettyään
ilmoitettava komitealle liitteessä I mainittujen henkilöiden pää
systä alueelleen tai kulkemisesta alueensa kautta.

iii) erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopi
muksen nojalla;

5 LUKU
VAROJEN

iv) Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna
1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

5.
Mitä 4 kohdassa säädetään, katsotaan koskevan myös ta
pauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yh
teistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

6.
Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista ta
pauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 koh
dan perusteella.

JA

TALOUDELLISTEN
JÄÄDYTTÄMINEN

RESURSSIEN

20 artikla
1.
Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuu
luvat suoraan tai välillisesti seuraaville tai ovat suoraan tai vä
lillisesti seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a) päätöslauselman 1737 (2006) liitteessä nimetyt henkilöt ja
yhteisöt, muut turvallisuusneuvoston tai komitean päätöslau
selman 1737 (2006) 12 kohdan ja päätöslauselman 1803
(2008) 7 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt ja yhteisöt
sekä turvallisuusneuvoston tai komitean nimeämät IRGC:n
jäsenet ja yhteisöt ja IRISL:n yhteisöt, joiden luettelo on liit
teessä I;

7.
Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdassa tar
koitetuista toimenpiteistä, jos ne katsovat, että matkustaminen
on perusteltua seuraavista syistä:

i) pakottavat humanitaariset syyt, mukaan lukien uskonnolliset
velvoitteet;

ii) tarve saavuttaa päätöslauselmien 1737 (2006) ja 1929
(2010) tavoitteet, myös tapauksissa, joissa sovelletaan
IAEA:n perussäännön 15 artiklaa;

iii) osallistuminen hallitustenvälisiin kokouksiin, mukaan lukien
ne, joita unioni tukee tai jotka Etyjin puheenjohtajana toi
miva jäsenvaltio järjestää ja joissa käydään poliittista vuoro
puhelua, jolla edistetään suoraan demokratiaa, ihmisoikeuk
sia ja oikeusvaltioperiaatetta Iranissa.

8.
Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 7 kohdassa tarkoitettuja
poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poik
keus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston
jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa
ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.
Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neu
vosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poik
keuksen.

9.
Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 4, 5 ja 7 kohdan nojalla
sallii liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen
tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettu koskemaan
ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä
henkilöitä, joille se on myönnetty.

b) henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka
osallistuvat Iranin ydinalan toimintaan, johon liittyy joukko
tuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehit
tämiseen, tai joilla on välitön yhteys tällaiseen toimintaan tai
jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle, myös osallistumalla
kiellettyjen tuotteiden, tavaroiden, laitteiden, aineiden ja tek
nologian hankintaan, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat
henkilöt tai yhteisöt tai niiden omistuksessa tai määräysval
lassa, myös laittomin keinoin, olevat yhteisöt, tai henkilöt ja
yhteisöt, jotka ovat avustaneet nimettyjä henkilöitä tai yhtei
söjä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008) ja 1929 (2010) määräysten tai tämän päätöksen
säännösten kiertämisessä tai rikkomisessa, sekä muut IRGC:n
ja IRISL:n vanhemmat jäsenet ja yhteisöt sekä niiden omis
tuksessa tai määräysvallassa olevat taikka niiden puolesta
toimivat yhteisöt, joiden luettelo on liitteessä II.

2.
Varoja ja taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välilli
sesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen
saataville tai asettaa niitä saataville niin, että kyseiset henkilöt tai
yhteisöt hyötyisivät niistä.

3.
Poikkeuksia voidaan myöntää sellaisten varojen ja talou
dellisten resurssien osalta, jotka:

a) ovat välttämättömiä perustarpeiden kattamiseksi, mukaan lu
kien elintarvikkeiden hankinta, vuokra tai asuntolaina, lääk
keet ja sairaanhoito, verot, vakuutusmaksut ja julkisten pal
velujen käyttö;
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b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien
kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palve
luista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen ja taloudel
listen resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta
aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen
kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut komi
tealle aikomuksestaan sallia tarvittaessa pääsyn edellä tarkoitet
tuihin varoihin ja taloudellisiin resursseihin eikä komitea tee
asiasta kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituk
sesta.
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6.
Edellä oleva 1 kohta ei estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä
suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka
on tehty ennen kyseisen henkilön tai yhteisön sisällyttämistä
luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on toden
nut, että:

a) sopimus ei liity 1 artiklassa tarkoitettuihin kiellettyihin tuot
teisiin, aineisiin, laitteisiin, tavaroihin, teknologiaan, apuun,
koulutukseen, rahoitustukeen tai sijoitus-, välitys- tai muihin
palveluihin;

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suo
raan tai välillisesti maksun saaja,

4.
Poikkeuksia voidaan myöntää myös sellaisten varojen ja
taloudellisten resurssien osalta, jotka:

a) ovat välttämättömiä poikkeuksellisia kuluja varten, sen jäl
keen kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta
komitealle ja komitea on hyväksynyt sen;

b) ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoi
keuden perustaman panttioikeuden tai antaman päätöksen
kohteena, jolloin varoja ja taloudellisia resursseja voidaan
käyttää kyseisen panttioikeuden tai päätöksen täyttämiseksi
sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut
asiasta komitealle, edellyttäen, että panttioikeus on perustettu
tai päätös annettu ennen päätöslauselman 1737 (2006) an
tamispäivää ja että panttioikeus tai päätös ei hyödytä 1 koh
dassa tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä;

c) ovat välttämättömiä päätöslauselman 1737 (2006) 3 kohdan
b alakohdan i ja ii alakohdassa mainittuihin ennen joulu
kuuta 2006 käyttöön otettuja kevytvesireaktoreita varten tar
koitettuihin tuotteisiin suoraan liittyvässä toiminnassa.

ja asianomainen jäsenvaltio on kymmenen työpäivää ennen
asiaa koskevan luvan antamista ilmoittanut komitealle aikomuk
sestaan suorittaa tai vastaanottaa tällaisia maksuja tai sallia tar
vittaessa varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tätä
varten.

6 LUKU
MUUT RAJOITTAVAT TOIMENPITEET

21 artikla
Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti toteu
tettava tarvittavat toimenpiteet sen estämiseksi, että niiden alu
eella annetaan tai niiden kansalaiset antavat Iranin kansalaisille
erikoisopetusta tai -koulutusta sellaisilla aloilla, jotka voivat edis
tää Iranin sellaisia ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoasei
den leviämisen vaara, ja ydinasejärjestelmien kehittämistä.

7 LUKU

5.
Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille
tileille lisättäviin määriin:

a) näille tileille kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) jäädytetyille tileille tehtävät maksut, jotka johtuvat sellaisista
sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat
syntyneet ennen päivämäärää, jona rajoittavat toimenpiteet
kohdistettiin kyseisiin tileihin,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja
maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

22 artikla
Liitteessä I tai II lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen
tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen Iranissa, Iranin hallitus
mukaan lukien, tai henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät
vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta,
vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset
vaateet kuten kuittausvaatimukset tai vakuudelliset vaatimukset,
ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhtey
dessä, joiden suorittamiseen on vaikuttanut suoraan tai välilli
sesti, kokonaan tai osittain, jokin toimenpide, josta on päätetty
päätöslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) tai
1929 (2010) nojalla, mukaan lukien unionin tai minkä tahansa
jäsenvaltion toimenpiteet, joita turvallisuusneuvoston asiaan liit
tyvien päätösten täytäntöönpano merkitsee tai edellyttää tai
jotka jollain tavalla liittyvät siihen, tai tässä päätöksessä tarkoi
tettu toimenpide.
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23 artikla
1.
Neuvosto toteuttaa liitteeseen I tehtävät muutokset turval
lisuusneuvoston tai komitean päätösten perusteella.
2.
Neuvosto vahvistaa liitteen II luettelon ja tekee siihen
muutokset yksimielisesti jäsenvaltioiden tai unionin ulkoasioi
den ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen pe
rusteella.
24 artikla
1.
Kun turvallisuusneuvosto tai komitea merkitsee luetteloon
henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen henkilön tai
yhteisön liitteeseen I.
2.
Kun neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön
19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 20 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II vas
taavasti.
3.
Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen
perusteet, tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle tai
yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla
ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdol
lisuuden esittää huomautuksia.
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komitea. Henkilön osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peite
nimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, pas
sin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tie
dossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisön osalta tällaisia tietoja
voivat olla nimi, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja
toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona turvallisuus
neuvosto tai komitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.
26 artikla
1.
Tätä päätöstä tarkistetaan tai muutetaan tai se kumotaan
tarpeen mukaan ja ottaen erityisesti huomioon turvallisuusneu
voston asiaan liittyvät päätökset.
2.
Pankkisuhteita iranilaisten pankkien kanssa koskevia 10 ja
11 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkistetaan kuuden
kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä.
3.
Edellä 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 20 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkistetaan
säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden
soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhtei
söjen osalta, jos neuvosto päättää 24 artiklassa tarkoitettua me
nettelyä noudattaen, että edellytykset niiden soveltamiseksi eivät
enää täyty.
27 artikla

4.
Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista
uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja il
moittaa asiasta kyseiselle henkilölle tai yhteisölle.

Kumotaan yhteinen kanta 2007/140/YUTP.
28 artikla

25 artikla
1.
Liitteet I ja II sisältävät luetteloon merkittyjen henkilöiden
ja yhteisöjen luetteloimisen perusteet, jotka liitteen I osalta on
toimittanut turvallisuusneuvosto tai komitea.
2.
Liitteet I ja II sisältävät myös saatavilla olevat, kyseessä
olevien henkilöiden ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tie
dot, jotka liitteen I osalta on toimittanut turvallisuusneuvosto tai

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2010.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. ASHTON
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LIITE I
Luettelo 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä
A. Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt
Luonnolliset henkilöt
(1) Fereidoun Abbasi-Davani. Lisätietoja: Johtava tutkija MODAFL:ssä (Ministry of Defence and Armed Forces Lo
gistics), yhteyksiä Institute of Applied Physicsiin, toimii tiiviissä yhteistyössä Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadin
kanssa.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(2) Dawood Agha-Jani. Tehtävä: Natanzin PFEP:n johtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(3) Ali Akbar Ahmadian. Arvonimi: Vara-amiraali. Tehtävä: Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC), päällikkö.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(4) Amir Moayyed Alai. Lisätietoja: Osallisena sentrifugien kokoamisessa ja rakentamisessa.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).
(5) Behman Asgarpour. Tehtävä: operatiivinen johtaja (Arak). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(6) Mohammad Fedai Ashiani. Lisätietoja: Osallisena ammoniumuranyylikarbonaatin tuotannossa ja Natanzin rikas
tuslaitoksen johdossa.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).
(7) Abbas Rezaee Ashtiani. Lisätietoja: Korkea virkamies AEOI:n etsintä- ja kaivostoimintavirastossa (AEOI Office of
Exploration and Mining Affairs).
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tehtävä: AIO:n rahoitus- ja budjettiosaston päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballis
tisten ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(9) Haleh Bakhtiar. Lisätietoja: Osallisena 99,9-prosenttisen magnesiumin tuotannossa.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).
(10) Morteza Behzad. Lisätietoja: Osallisena sentrifugien komponenttien valmistuksessa.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).
(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Tehtävä: AIO:n päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva
henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(12) Ahmad Derakhshandeh. Tehtävä: Bank Sepahin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(13) Mohammad Eslami. Arvonimi: Tohtori. Lisätietoja: Puolustusteollisuuden koulutus- ja tutkimusinstituutin johtaja.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
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(14) Reza-Gholi Esmaeli. Tehtävä: AIO:n kaupallisten ja kansainvälisten asioiden osaston päällikkö. Lisätietoja: Iranin
ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Lisätietoja: Johtava tutkija MODAFL:ssä, entinen Physics Research Centren
(PHRC) johtaja.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(16) Mohammad Hejazi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Bassij-liikkeen komentaja.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(17) Mohsen Hojati. Tehtävä: Fajr Industrial Groupin johtaja.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(18) Seyyed Hussein Hosseini. Lisätietoja: AEOI:n virkamies, joka osallistuu raskaan veden tutkimusreaktorihankkee
seen Arakin laitoksella.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).
(19) M. Javad Karimi Sabet. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Novin Energy Company -yhtiössä, joka mainitaan päätöslau
selmassa 1747 (2007).
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).
(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tehtävä: Shahid Bagheri Industrial Groupin (SBIG) johtaja.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(21) Ali Hajinia Leilabadi. Tehtävä: Mesbah Energy Companyn pääjohtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva
henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(22) Naser Maleki. Tehtävä: Shahid Hemmat Industrial Groupin (SHIG) johtaja. Lisätietoja: Naser Maleki on myös
MODAFL:n virkamies, joka valvoo Shahab-3-ohjusta koskevaa ohjelmaa. Shahab-3 on tällä hetkellä käytössä
oleva Iranin pitkän kantaman ballistinen ohjus.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(23) Hamid-Reza Mohajerani. Lisätietoja: Mukana uraanin konversiolaitoksen (Uranium Conversion Facility, UCF)
tuotantojohtamisessa Esfahanissa.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).
(24) Jafar Mohammadi. Tehtävä: Iranin atomienergiajärjestön AEOI:n tekninen neuvonantaja (vastuussa sentrifugeissa
käytettävien venttiilien tuotannon johdosta). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(25) Ehsan Monajemi. Tehtävä: rakennusprojektijohtaja Natanzissa. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva hen
kilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
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(26) Mohammad Reza Naqdi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Lisätietoja: Entinen asevoimien logistiikkaa ja teollisuuden
tutkimusta hoitavan yleisen henkilöstön apulaiskomentaja / valtion salakuljetuksenvastaisen päämajan päällikkö,
pyrkii kiertämään päätöslauselmilla 1737 (2006) ja 1747 (2007) määrätyt pakotteet.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(27) Houshang Nobari. Lisätietoja: Mukana Natanzin rikastuslaitoksen johdossa.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).
(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Arvonimi: Kenraaliluutnantti. Tehtävä: Malek Ashtarin puolustusteknologiayli
opiston rehtori. Lisätietoja: Ashtarin puolustusteknologiayliopiston kemian laitos toimii MODALF:n alaisuudessa
ja on tehnyt berylliumkokeita; Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(29) Mohammad Qannadi. Tehtävä: AEOI:n tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava varapuheenjohtaja. Lisätietoja: Iranin
ydinohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(30) Amir Rahimi. Tehtävä: Esfahanin ydinpolttoaineen tutkimus- ja tuotantokeskuksen johtaja. Lisätietoja: Esfahanin
ydinpolttoaineen tutkimus- ja tuotantokeskus on osallisena AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhti
össä, joka osallistuu rikastamiseen liittyviin toimiin.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(31) Javad Rahiqi: Tehtävä: Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) ja Esfahan Nuclear Technology Center-laitoksen johtaja
(lisätietoja: syntymäaika: 24.4.1954. syntymäpaikka: Marshad).
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).
(32) Abbas Rashidi. Lisätietoja: Mukana rikastustoiminnassa Natanzassa.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).
(33) Morteza Rezaie. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n varapäällikkö.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(34) Morteza Safari. Arvonimi: Kontra-amiraali. Tehtävä: Laivaston komentaja, IRGC.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(35) Yahya Rahim Safavi. Arvonimi: Kenraaliluutnantti. Tehtävä: IRGC-joukkojen (Pasdaran) komentaja. Lisätietoja:
Iranin ydinohjelmaan ja ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(36) Seyed Jaber Safdari. Lisätietoja: Natanzin rikastuslaitoksen johtaja.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(37) Hosein Salimi. Arvonimi: Kenraali. Tehtävä: Ilmavoimien komentaja, IRGC, Pasdaran. Lisätietoja: Iranin ballistis
ten ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(38) Qasem Soleimani. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Qods-joukkojen komentaja.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
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(39) Ghasem Soleymani. Lisätietoja: Uraanikaivostoiminnan johtaja Saghandin uraanikaivoksessa.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(40) Mohammad Reza Zahedi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n maavoimien komentaja.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(41) Kenraali Zolqadr. Tehtävä: Turvallisuusasioista vastaava varasisäasiainministeri, IRGC:n upseeri.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
Yhteisöt
(1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Lisätietoja: Tuottaa sentrifugien osia.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(2) Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex on yrittänyt hankkia lämpötilan säätimiä, joita voidaan
käyttää ydintutkimuksessa ja operatiivisissa / tuotantolaitoksissa. Amin Industrial Complex on Defense Industries
Organizationin (DIO), joka mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006), omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii
sen puolesta.
Sijainti: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran;
Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.
alias: Amin Industrial Compound ja Amin Industrial Company.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group). Lisätietoja: a)
AMIG valvoo 7th of Tiriä, b) AMIG:n omistaa ja sitä valvoo puolustusteollisuuden järjestö (Defence Industries
Organisation, DIO)
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(4) Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) valmistaa ja huoltaa erilaisia pienaseita ja kevyitä
aseita, mukaan lukien suuren ja keskisuuren kaliiperin aseet ja niihin liittyvä tekniikka. AIG suorittaa suurimman
osan hankinnoistaan Hadid Industries Complexin välityksellä.
Sijainti: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585777, Teheran, Iran
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 9.6.2010).
(5) Iranin atomienergiajärjestö (AEOI). Lisätietoja: osallistuu Iranin ydinohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(6) Bank Sepah ja Bank Sepah International. Lisätietoja: Bank Sepah tukee Aerospace Industries Organisationia (AIO)
ja sen alajärjestöjä, myös Shahid Hemmat Industrial Groupia (SHIG) ja Shahid Bagheri Industrial Groupia (SBIG).
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal -yhtiöt. Lisätietoja: a) Saccal System companies -yhtiön tytäryhtiö, b) yritti
ostaa arkaluonteisia tavaroita päätöslauselmassa 1737 (2006) mainitun yhteisön lukuun.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(8) Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group).
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
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(9) Defence Industries Organisation (DIO). Lisätietoja: a) MODAFL:n valvonnassa oleva kattojärjestö, jonka alajärjes
töistä osa on osallistunut sentrifugiohjelmaan valmistamalla komponentteja ja osallistunut myös ohjusohjelmaan,
b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(10) Defense Technology and Science Research Center: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) on
Iranin puolustusministeriön ja asevoimien logistiikkaministeriön (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics,
MODAFL) omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta. MODAFL valvoo Iranin puolustusalan tutki
musta ja kehitystä, tuotantoa, huoltoa, vientiä ja hankintoja.
Sijainti: Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran, Iran.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 9.6.2010).
(11) Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) toimittaa osia Iranin ballististen oh
justen ohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(12) Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Lisätietoja: AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, joka osallistuu
ballististen ohjusten ohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) ja Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC).
Lisätietoja: kuuluvat Iranin atomienergiajärjestön (AEIO) ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiöön.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(14) Ettehad Technical Group. Lisätietoja: AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, joka osallistuu ballististen ohjusten ohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(15) Fajr Industrial Group. Lisätietoja: a) entinen Instrumentation Factory Plant, b) Aerospace Industries Organizatio
nin (AIO) alajärjestö, c) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(16) Farasakht Industries: Farasakht Industries on Iran Aircraft Manufacturing Companyn omistuksessa tai määräys
vallassa tai toimii sen puolesta. Iran Aircraft Manufacturing Company puolestaan on MODAFL:n omistuksessa tai
määräysvallassa.
Sijainti: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(17) Farayand Technique. Lisätietoja: a) osallistuu Iranin ydinohjelmaan (sentrifugiohjelmaan), b) mainitaan IAEA:n
raporteissa.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(18) First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank P.L.C. on Bank Mellatin omistuksessa tai määräysvallassa tai
toimii sen puolesta. Bank Mellat on seitsemän viime vuoden ajan käsitellyt satojen miljoonien dollareiden arvosta
Iranin ydin-, ohjus- ja puolustusalan yhteisöihin kohdistuvia liiketapahtumia.
Sijainti: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan,
Malesia; Kaupparekisterinumero LL06889 (Malesia).
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Lisätietoja: AIO on
käyttänyt tätä joihinkin hankintayrityksiin.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
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(20) Jabber Ibn Hayan. Lisätietoja: Iranin atomienergiajärjestön (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) labora
torio, joka osallistuu ydinpolttoainekiertoon liittyvään toimintaan.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008 ( EU: 24.4.2007).
(21) Joza Industrial Co. Lisätietoja: AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, joka osallistuu ballististen ohjusten ohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(22) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Lisätietoja: a) toimittaja Natanzin PFEP:lle, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(23) Karaj Nuclear Research Centre. Lisätietoja: AEOI:n tutkimusosaston osa.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(24) Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company on DIO:n omistuksessa tai määräysvallassa tai
toimii sen puolesta.
Sijainti: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street,
Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St.,
Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(25) Kavoshyar Company. Lisätietoja: AEOI:n tytäryhtiö.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(26) Khorasan Metallurgy Industries. Lisätietoja: a) DIO:n alaisuudessa toimivan Ammunition Industries Groupin
(AMIG) tytäryhtiö, b) valmistaa sentrifugien komponentteja.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(27) M. Babaie Industries: M. Babaie Industries on Iranin AIO:n Shahid Ahmad Kazemi Industries Group -ryhmän
(entisen Air Defense Missile Industries Group -ryhmän) alaorganisaatio. AIO valvoo ohjusjärjestöjä Shahid Hem
mat Industrial Group (SHIG) ja Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), jotka molemmat mainitaan päätöslau
selmassa 1737 (2006).
Sijainti: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(28) Malek Ashtarin yliopisto: MODAFL:ään kuuluvan DTRSC:n alaorganisaatio. Siihen kuuluu Physics Research
Centeriin (PHRC) aiemmin kuuluneita tutkimusryhmiä. IAEA:n tarkastajien ei ole sallittu haastatella tämän
järjestön henkilöstöä tai nähdä sen asiakirjoja Iranin ydinohjelman mahdollista sotilaallista ulottuvuutta koskevan
kysymyksen ratkaisemiseksi.
Sijainti: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.
EU:n nimeämispäivä: 24.6.2008 (YK: 9.6.2010).
(29) Mesbah Energy Company. Lisätietoja: a) toimittaja Arakin A40-tutkimusreaktorille, b) osallistuu Iranin ydinohjel
maan.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(30) Puolustusministeriön logistiikkavienti: Puolustusministeriön logistiikkavienti (MODLEX) myy Iranissa valmistettuja
aseita asiakkaille kaikkialla maailmassa vastoin päätöslauselmaa 1747 (2007), jossa Irania kielletään myymästä
aseita tai niihin liittyviä tarvikkeita.
Sijainti: PO Box 16315-189, Teheran, Iran; Dabestan Streetin länsipuolella, Abbas Abad District, Teheran, Iran.
EU:n nimeämispäivä: 24.6.2008 (YK: 9.6.2010).
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(31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) on SHIG:n omistuksessa tai määräysval
lassa tai toimii sen puolesta.
Sijainti: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran.
alias: 3MG.
EU:n nimeämispäivä: 24.6.2008 (YK: 9.6.2010).
(32) Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) vastaa IR-40 raskasve
sireaktorin suunnittelusta ja rakentamisesta Arakissa. MITEC on johtanut IR-40 raskasvesireaktorin rakentamiseen
liittyviä hankintoja.
Sijainti: Arak, Iran.
alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: The Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine
(NFRPC) on päätöslauselmassa 1737 (2006) mainitun Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) laaja tutkimusosasto.
NFRPC on AEOI:n ydinpolttoaineen kehittämiskeskus, joka osallistuu rikastamiseen liittyviin toimiin.
Sijainti: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.
alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(34) Niru Battery Manufacturing Company. Lisätietoja: a) DIO:n tytäryhtiö, b) valmistaa voimalaitteita, myös ohjus
järjestelmiä, Iranin armeijalle.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(35) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Lisätietoja: toimii AEOI:n puitteissa.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(36) Parchin Chemical Industries. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(37) Pars Aviation Services Company. Lisätietoja: huoltaa ilma-aluksia.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(38) Pars Trash Company. Lisätietoja: a) osallistuu Iranin ydinohjelmaan (sentrifugiohjelmaan), b) mainitaan IAEA:n
raporteissa.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(39) Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation on SBIG:n omistuksessa tai
määräysvallassa tai toimii sen puolesta.
Sijainti: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Lisätietoja: osallistunut uraanin konversiolaitoksen (Uranium Conversion
Facility) rakentamiseen Esfahanissa.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(41) Qods Aeronautics Industries. Lisätietoja: tuottaa miehittämättömiä ilma-aluksia, laskuvarjoja, liitimiä, paramoot
toreita jne.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
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(42) Sabalan Company: Sabalan on SHIG:n peitenimi.
Sijainti: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(43) Sanam Industrial Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(44) Safety Equipment Procurement (SEP). Lisätietoja: AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, joka osallistuu ballististen ohjusten
ohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.
(45) 7th of Tir. Lisätietoja: a) DIO:n alajärjestö, jonka katsotaan yleisesti osallistuvan suoraan Iranin ydinohjelmaan, b)
osallistuu Iranin ydinohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO on SHIG:n peitenimi.
Sijainti: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Lisätietoja: a) AIO:n alajärjestö, b) osallistuu Iranin ballististen ohjusten
ohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Lisätietoja: a) AIO:n alajärjestö, b) osallistuu Iranin ballististen ohjusten
ohjelmaan.
YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.
(49) Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries on SBIG:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen
puolesta.
Sijainti: Teheran (Iran)
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(50) Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries on SBIG:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen
puolesta.
Sijainti: Kaakkois-Teheran, Iran.
alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) on DIO:n omistuksessa tai määräys
vallassa tai toimii sen puolesta.
Sijainti: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St.,
P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(52) Sho’a’ Aviation. Lisätietoja: valmistaa ultrakevyitä lentokoneita.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
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(53) Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) on DIO:n alajärjestö.
Sijainti: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.
EU:n nimeämispäivä: 24.7.2007 (YK: 9.6.2010).
(54) TAMAS Company. Lisätietoja: a) osallistuu rikastamiseen liittyviin toimiin, b) TAMAS on kattojärjestö, jolla on
neljä alajärjestöä: yhden toimialaa on uraanin uuttaminen rikastamista varten, toinen vastaa uraanin käsittelystä,
rikastamisesta ja jätteistä.
EU:n nimeämispäivä: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).
(55) Tiz Pars: Tiz Pars on SHIG:n peitenimi. Tiz Pars yritti huhti- ja heinäkuun 2007 välisenä aikana hankkia SHIG:n
puolesta viisiakselisen laserhitsaus- ja leikkauskoneen, jolla voitaisiin edistää merkittävästi Iranin ohjusohjelmaa.
Sijainti: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(56) Ya Mahdi Industries Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö.
YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.
(57) Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) on DIO:n alajärjestö.
Sijainti: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878,
Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.
alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metal
lurgy Industries.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
B. Islamilaisen vallankumouskaartin (Islamic Revolutionary Guard Corps) omistuksessa tai määräysvallassa ole
vat tai sen puolesta toimivat yhteisöt
(1) Fater (tai Faater) Institute: Khatam al-Anbiyan (KAA) tytäryhtiö. Fater on toiminut ulkomaisten toimittajien
kanssa todennäköisesti muiden KAA:n yhtiöiden puolesta IR GC-hankkeiden osalta Iranissa.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(4) Ghorb Nooh: Ghorb Nooh on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(5) Hara Company: Ghorb Noohin omistuksessa tai määräysvallassa.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(6) Imensazan Consultant Engineers Institute: KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) on IRGC:n
omistama yhtiö, joka osallistuu laajamittaisiin siviili- ja sotilasalan rakennushankkeisiin ja muuhun rakennustoi
mintaan. Se vastaa pitkälti passiivisen puolustusjärjestön (Passive Defense Organization) hankkeiden toteuttami
sesta. KAA:n tytäryhtiöt osallistuivat tiiviisti uraanin rikastuslaitoksen rakentamiseen Qomin lähelle, Fordowiin.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(8) Makin: Makin on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta ja on sen tytäryhtiö.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
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(9) Omran Sahel: Ghorb Noohin omistuksessa tai määräysvallassa.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(10) Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(11) Rah Sahel: Rah Sahel on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(12) Rahab Engineering Institute: Rahab on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta ja on sen
tytäryhtiö.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(13) Sahel Consultant Engineers: Ghorb Noohin omistuksessa tai määräysvallassa.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(14) Sepanir: Sepanir on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(15) Sepasad Engineering Company: Sepasad on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
C. Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) omistuksessa tai
määräysvallassa tai sen puolesta toimivat yhteisöt
(1) Irano Hind Shipping Company:
Sijainti: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Park Mellatia vastapäätä, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; 265, Mehrs
had, Sedaghat-kadun vieressä, Mellat Parkin vieressä, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(2) IRISL Benelux NV:
Sijainti: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpen, Belgia; ALV-numero BE480224531 (Belgia).
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
(3) South Shipping Line Iran (SSL):
Sijainti: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran,
Iran.
YK:n nimeämispäivä: 9.6.2010.
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LIITE II
Luettelo 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä
I Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt
A. Henkilöt
Nimi

Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

Tunnistetiedot

Perusteet

Synt.aika 15.3.1949. Passi nro
S4409483, voimassa 26.4.2000 –
27.4.2010. Myönnetty Teheranissa.
Diplomaattipassi nro D9001950, voi
massa 22.1.2008 – 21.1.2013. Synty
mäpaikka Khoy

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) entinen johtaja.
AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737
(2006).

23.4.2007

Bank Mellatin johtaja (ks. B osa, nro 4).

26.7.2010

AEOI:n alaisen ydin-polttoaineen tuotanto- ja han
kintayhtiön (NFPC) (ks. B osa, nro 30) varapääjoh
taja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja on nimetty
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737
(2006). NFPC osallistuu rikastukseen liittyvään toi
mintaan, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallin
toneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta.

23.4.2007

MODAFL:n teollisuusviranomainen. Vastaa AIO:n ja
DIO:n valvonnasta.

23.6.2008

1.

Reza AGHAZADEH

2.

Ali DAVANDARI

3.

Tri Hoseyn (Hossein) FA
QIHIAN

4.

Insinööri Mojtaba HAERI

5.

Mahmood JANNATIAN

Synt.aika 21.4.1946, passin numero
T12838903

Iranin atomienergiajärjestön varajohtaja.

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILI
POUR (tunnetaan myös
nimellä LANGROUDI)

Synt.aika 24.11.1945. Syntymäpaikka
Langroud

AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjel
maa ja on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston pää
töslauselmassa 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC:n osoite: AEOI-NFPD, P.O.Box:
11365-8486 Teheran, Iran Faksi:
(+9821) 8021412

AEOI:n Teheranin-ydintutkimuskeskuksen (TNRC)
johtaja. IAEA perää Iranilta edelleen selvityksiä
TNRC:ssä suoritetuista plutoniumin erottamis
kokeista ja myös korkeasti rikastetun uraanin hiuk
kasten esiintymisestä ympäristönäytteissä, jotka on
otettu Karajin jätevarastointilaitoksessa. Siellä säilyte
tään kyseisissä kokeissa käytettyjä köyhdytetystä
uraanista valmistettuja kohteita. AEOI valvoo Iranin
ydinohjelmaa ja on nimetty YK:n turvallisuusneuvos
ton päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim
DEH

Iran Electronics Industriesin toimitusjohtaja (ks.
B osa, nro 20).

23.6.2008

9.

Fereydoun
DIAN

Fulmen-yhtiön johtaja (ks. B osa, nro 13).

26.7.2010

MODAFL:n toimitus- ja logistiikkajohtaja (ks. B osa,
nro 29).

23.6.2008

10.

NFPC:n osoite: AEOI-NFPD, P.O.Box:
11365-8486, Teheran, Iran

MAHMUDZA

MAHMOU

Prikaatikenraali Beik MO
HAMMADLU

Synt. 7.11.1943 Iranissa. Passin nro
05HK31387 myönnetty 1.1.2002 Ira
nissa. Voimassa 7.8.2010 saakka.
Ranskan kansalaisuus 7.5.2008

27.7.2010
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Perusteet

Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

11.

Mohammad MOKHBER

Setad Ejraie -rahaston johtaja. Sijoitusrahastolla on
yhteyksiä ylimpään hengelliseen johtajaan Ali Kha
meneïhin. Sina-pankin hallintoneuvoston jäsen.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVA
SAGHNIA

Samen Al A’Emmeh Industries Group -yhtiön (SAIG)
johtaja. Yhtiö tunnetaan myös nimellä the Cruise
Missile Industry Group. Järjestö on nimetty YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 ja
lueteltu 7. elokuuta 2008 hyväksytyn EU:n yhteisen
kannan liitteessä I.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies -yri
tyksen hallintojohtaja. Yritys on pyrkinyt hankki
maan arkaluontoisia tuotteita YK:n turvallisuusneu
voston päätöslauselmassa 1737 (2006) luetelluille
elimille.

23.6.2008

14.

Prikaatikenraali Moham
mad NADERI

Aerospace Industries Organisationin (AIO) (ks. B osa,
nro 1) johtaja. AIO on osallistunut Iranin arkaluon
toisiin ohjelmiin.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) johtaja. AEOI
valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty YK:n
turvallisuusneuvoston
päätöslauselmassa
1737
(2006).

17.11.2009

16.

Kontra-amiraali Moham
mad SHAFI'I RUDSARI

MODAFL:n koordinointijohtaja (ks. B osa, nro 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

Uraanin konversiolaitoksen (UCF) toimitusjohtaja Es
fahanissa. Laitos tuottaa syöttöaineen (UF6) Natanzin
rikastuslaitoksia varten. Solat Sana sai presidentti
Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen teh
tävästään.

23.4.2007

B. Yhteisöt
Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

1.

Aerospace Industries Or
ganisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran,
Iran
Langare Street, Nobonyad Square, Te
heran, Iran

AIO valvoo Iranin ohjustuotantoa, mukaan lukien
Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri
Industrial Group ja Fajr Industrial Group, jotka
kaikki on nimetty pakotteiden kohteiksi YK:n turval
lisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).
AIO:n johtaja ja kaksi muuta korkeaa virkamiestä
on myös nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätös
lauselmassa 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Asevoimien maantieteelli
nen organisaatio

Katsotaan toimittavan geospatiaalisia tietoja ballis
tisia ohjuksia koskevaa ohjelmaa varten.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171,
Teheran, Iran

Energia-alan yritys, joka tukee tuotannollaan ydin
ohjelmaa, mukaan lukien nimetyt ydinalan toimet,
joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara.
Osallistuu Arakin raskasvesireaktorin rakentamiseen.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (mukaan lu
kien kaikki konttorit) ja
tytäryhtiöt:

Head Office Building, 327 Takeghani
(Taleghani) Avenue, Teheran 15817,
Iran
P.O. Box 11365-5964, Teheran
15817, Iran

Bank Mellat on Iranin valtion omistama pankki.
Bank Mellat osallistuu toimintaan, jolla tuetaan ja
helpotetaan Iranin ydinohjelmia ja ballistisiin ohjuk
siin liittyviä ohjelmia. Se on tarjonnut pankkipalve
luja YK:n ja EU:n luettelemille yhteisöille taikka näi
den puolesta tai johdolla toimiville tai näiden

26.7.2010
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omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille.
Se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa
1929 nimetyn First East Export Bankin emopankki.

5.

(a) Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Armenian
tasavalta

100-prosenttisesti Bank Mellatin omistuksessa.

26.7.2010

(b) Persia International
Bank Plc

Number 6 Lothbury, Postinumero:
EC2R 7HH, Yhdistynyt kuningaskunta

60-prosenttisesti Bank Mellatin omistuksessa.

26.7.2010

Bank Melli (text lipsa)
Bank Melli (mukaan lu
kien kaikki konttorit) ja
tytäryhtiöt:

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365171, Teheran, Iran

Antaa tai pyrkii antamaan rahoitustukea yrityksille,
jotka ovat mukana Iranin ydin- ja ohjusohjelmassa
tai toimittavat niille tarvikkeita (AIO, SHIG, SBIG,
AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy
Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank
Melli rahoittaa Iranin arkaluontoisia toimia. Se on
rahoittanut lukuisia arkaluontoisen materiaalin toi
mituksia Iranin ydin- ja ohjusohjelmiin. Se on toi
mittanut erilaisia rahoituspalveluja Iranin ydin- ja
ohjusohjelmaan yhteydessä oleville yhteisöille avaa
malla rembursseja ja hallinnoimalla tilejä. Monet
edellä mainituista yrityksistä mainitaan YK:n turvalli
suusneuvoston päätöslauselmissa 1737 (2006) ja
1747 (2007).
Bank Melli jatkaa tällaista toimintaa tavalla, joka tu
kee ja helpottaa Iranin arkaluonteisia toimia. Pank
kisuhteita käyttäen se jatkaa tuen ja rahoituspalvelui
den antamista yhteisöille, jotka YK ja EU ovat tällai
siin toimiin liittyen merkinneet luetteloon. Se toimii
myös näiden yhteisöjen, kuten Bank Sepahin, puo
lesta ja niiden johdossa toimien usein niiden tytäryh
tiöiden ja osakkuusyritysten välityksellä.

23.6.2008

(a) Arian Bank
Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir
Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank on Bank Mellin and Bank Saderatin yh
teisyritys.

26.7.2010

(b) Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Ave
nue, New York, USA
Verotunnistenro 1368932 (Yhdysval
lat)

Assa Corporation on Bank Mellin perustama ja sen
määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Bank Melli perusti
sen varojen ohjaamiseksi Yhdysvalloista Iraniin.

26.7.2010

(c) Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier
JE2 4SU, Jersey, Kanaalisaaret

Assa Corporation Ltd on Assa Corporationin emo
yritys ja se on Bank Mellin omistuksessa tai mää
räysvallassa.

26.7.2010

(d) Bank
Kargoshaee
(alias Kargosai Bank,
alias Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi
St., Teheran 11986, Iran

Bank Kargoshaee on Bank Mellin omistuksessa.

26.7.2010

(e) Bank Melli Iran In
vestment Company
(BMIIC)

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehe
ran, Iran, P.O. Box 3898-15875
Vaihtoehtoinen sijainti: Bldg 2, Nader
Alley after Beheshi Forked Road, P.O.
Box 15875-3898, Teheran, Iran
15116
Vaihtoehtoinen sijainti: Rafiee Alley,
Nader Alley, 2 After Serahi Shahid
Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran,
Iran
Kaupparekisterinro 89584.

Sidoksissa yhteisöihin, joille Yhdysvallat, Euroopan
unioni tai Yhdistyneet kansakunnat on määrännyt
pakotteita vuodesta 2000. Yhdysvallat on nimennyt
pankin, koska se on Bank Mellin omistuksessa tai
määräysvallassa.

26.7.2010

(f) Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Mos
cow, 130064, Venäjä

(alias

23.6.2008
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(g) Bank Melli Printing
and Publishing Com
pany (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, Teheran,
Iran, P.O. Box 37515-183
Vaihtoehtoinen sijainti: Km 16 Karaj
Special Road, Teheran, Iran
Kaupparekisterinro 382231

Yhdysvallat on nimennyt pankin, koska se on Bank
Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

(h) Cement Investment
and
Development
Company
(CIDCO)
(alias.: Cement In
dustry
Investment
and
Development
Company,
CIDCO,
CIDCO Cement Hol
ding)

No. 241, Mirdamad Street, Teheran,
Iran

Bank Melli Investment Co. Holding Companyn ko
konaisuudessaan omistama yhtiö, joka hallinnoi
kaikkia BMIIC:n omistamia sementtiyhtiöitä.

26.7.2010

(i) First Persian
Fund

Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman, KY1-9002,
Caymansaaret
Vaihtoehtoinen sijainti: Clifton House,
7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand
Cayman, KY1-1104, Caymansaaret
Vaihtoehtoinen sijainti: Rafi Alley, Vali
Asr Avenue, Nader Alley, Teheran,
15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Caymansaarilla sijaitseva rahasto, jolle Iranin hallitus
on antanut valtuudet tehdä ulkomaisia investointeja
Teheranin pörssissä.

26.7.2010

(j) Future Bank BSC

Block 304, City Centre Building, Buil
ding 199, Government Avenue, Road
383, Manama, Bahrain
P.O. Box 785, City Centre Building,
Government Avenue, Manama, Bah
rain ja kaikki konttorit maailmanlaa
juisesti
Kaupparekisteri-asiakirja:
54514-1
(Bahrain) voimassaoloaika päättyy
9.6.2009 Toimilupanro: 13388 (Bah
rain)

Bahrainissa sijaitseva yhteisyritys, jonka enemmistön
omistavat Bank Melli ja Bank Saderat. Bank Mellin
johtaja oli myös Future Bankin johtaja.

26.7.2010

(k) Mazandaran Cement
Company

Africa Street, Sattari Street No. 40,
P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688
Vaihtoehtoinen sijainti: 40 Satari Ave.
Afrigha Highway, P.O. Box 19688,
Teheran, Iran

Teheranissa sijaitseva sementtiyhtiö, jonka enemmis
tön omistaa CIDCO. Osallistuu laajamittaisiin raken
nushankkeisiin.

26.7.2010

(l) Mazandaran
Company

Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghe
lab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehe
ran, Iran 11318
Vaihtoehtoinen sijainti: 28 Candovan
Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318,
Teheran, Iran
Vaihtoehtoinen sijainti: Sari Ave., Gha
emshahr, Iran

Teheranissa sijaitseva tekstiilialan yhtiö, jonka enem
mistön omistavat BMIIC ja Bank Melli Investment
Management Co.

26.7.2010

(m) Mehr Cayman Ltd.

Caymansaaret
Kaupparekisterinro
188926 (Caymansaaret)

Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

(n) Melli Agrochemical
Company PJS (alias:
Melli Shimi Kes
havarz)

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr
Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box
15875-1734, Teheran, Iran

Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

(o) Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London
EC2Y 5EA, Yhdistynyt kuningaskunta

(p) Melli Investment Hol
ding International

514 Business Avenue Building, Deira,
P.O. Box 181878, Dubai, Yhdistyneet
arabiemiirikunnat
Rekisterinro (Dubai) 0107 myönnetty
30.11.2005.

Equity

Textile

23.6.2008
Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010
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(q) Shomal
Cement
Company (alias: Si
man Shomal)

Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran,
Iran 151446
Vaihtoehtoinen sijainti: 289 Shahid
Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehe
ran, Iran

DIO:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen
puolesta.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra
Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran

Bank Refah otti hoitaakseen Bank Mellin meneillään
olevat liiketoimet Euroopan unionin määrättyä tähän
kohdistuvia pakotteita.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (mu
kaan lukien kaikki haa
rakonttorit) ja tytäryhtiöt:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh
Ave, Teheran, Iran

Bank Saderat on Iranin valtion omistama pankki
(94-prosenttisesti Iranin hallituksen omistuksessa).
Bank Saderat on tarjonnut rahoituspalveluja yhtei
söille, jotka toimivat Iranin ydinohjelman ja ballis
tisten ohjusten ohjelman puolesta, mukaan lukien
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737
nimetyt yhteisöt. Bank Saderat käsitteli DIO:n (jolle
määrätty pakotteita päätöslauselmassa 1737) ja Iran
Electronics Industries -yhtiön maksuja ja rembursseja
maaliskuussa 2009. Vuonna 2003 Bank Saderat Ira
nin ydinalaan liittyvän Mesbah Energy Companyn
puolesta remburssia (jolle sittemmin määrätty pakot
teita päätöslauselmassa 1737).

26.7.2010

(a) Bank Saderat
(London)

5 Lothbury, London, EC2R 7HD, UK

100-prosenttisesti Bank Saderatin omistuksessa oleva
tytäryhtiö.

PLC

8.

Bank Sina

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Bank Sina on hyvin sidoksissa Daftariin (korkeim
man hengellisen johtajan toimisto, jonka hallintoon
kuuluu noin 500 henkeä). Se osallistuu siten halli
tuksen strategisten etujen rahoitukseen.

26.7.2010

9.

ESNICO
(Equipment
Supplier for Nuclear In
dustries Corporation)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street,
Teheran, Iran

Toimittaa teollisuustuotteita etenkin AEOI:n, Novin
Energy -yhtiön ja Kalaye Electric Company -yhtiön
(kaikki nimetty päätöslauselmassa 1737) harjoitta
maa ydinohjelmaan liittyvää toimintaa varten. ES
NICO:n johtaja on Haleh Bakhtiar (nimetty päätös
lauselmassa 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co
Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Naftariin ja Bonyad-e Mostazafaniin läheisesti liittyvä
Etemad Amin Invest Co Mobin osallistuu hallinnon
ja Iranin valtion strategisten etujen rahoitukseen.

26.7.2010

11.

Export
Development
Bank of Iran (EDBI) (mu
kaan lukien kaikki kont
torit) ja tytäryhtiöt:

Export Development Building, Next to
the 15th Alley, Bokharest Street, Ar
gentina Square, Teheran, Iran
Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ah
mad Qasir Ave., Argentine Square, Te
heran, Iran
No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No.
1 Building, Teheran, Iran
Yhdistysrekisteri nro 86936
(Iran)

The Export Development Bank of Iran (EDBI) on
osallistunut rahoituspalvelujen tarjoamiseen yhtiöille,
joilla on yhteyttä kyseisiin Iranin ydinalan ohjelmiin,
joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, ja
on auttanut YK:n nimeämiä yhteisöjä kiertämään ja
rikkomaan pakotteita. Se tarjoaa rahoituspalveluja
MODAFL:n alayhteisöille ja niiden peiteyhteisöille,
jotka tukevat Iranin ydin- ja ballististen ohjuksien
ohjelmia. Se on käsitellyt edelleen YK:n nimeämälle
Bank Sepahille osoitettuja maksuja mukaan lukien
maksut, jotka liittyvät Iranin ydin- ja ballististen oh
juksien ohjelmiin. EDBI on käsitellyt maksumääräyk
siä, jotka liittyvät Iranin puolustus- ja ohjusyhteisöi
hin, joista monille YK:n turvallisuusneuvosto on
määrännyt pakotteita. EDBI toimi tärkeimpänä välit
täjänä käsiteltäessä Bank Sepahin (jolle YK:n turvalli
suusneuvosto on määrännyt pakotteita vuodesta
2007) rahoitustoimia mukaan luettuna joukkotuho
aseisiin liittyvät maksut. EDBI tarjoaa rahoituspalve
luja MODAFL:n eri yhteisöille ja on helpottanut

26.7.2010
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MODAFL:ään liittyvien peiteyhtiöiden meneillään
olevia hankintatoimia.
(a) EDBI Exchange Com
pany

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ah
mad Qasir Ave., Argentine Square, Te
heran, Iran

Teheraniin sijoittunut EDBI Exchange Company on
70-prosenttisesti EDBI:n (Export Development Bank
of Iran) omistuksessa. Yhdysvallat nimesi sen loka
kuussa 2008, koska se on EDBI:n omistuksessa tai
määräysvallassa.

26.7.2010

(b) EDBI Stock Brokerage
Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ah
mad Qasir Ave., Argentine Square, Te
heran, Iran

Teheraniin sijoittunut EDBI Stock Brokerage Com
pany on EDBI:n (Export Development Bank of Iran)
tytäryhtiö ja kokonaan sen omistuksessa. Yhdysvallat
nimesi sen lokakuussa 2008, koska se on EDBI:n
omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

(c) Banco Internacional
De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de
Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Cara
cas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA on EDBI:n
(Export Development Bank of Iran) omistuksessa.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite
Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445885, Teheran, Iran

MODAFL:ään (ks. nro 29) kuuluva IAIO:n tytäryhtiö,
joka tuottaa ensisijaisesti komponentteja ilmailuteol
lisuudelle, mutta jolla on myös yhteyksiä hiilikuitu
jen valmistuksen kehittämiseen ydin- ja ohjussovel
luksia varten. Yhteyksiä Technology Cooperation Of
fice -toimistoon. Iran on ilmoittanut äskettäin aiko
vansa aloittaa uuden sukupolven sentrifugien mas
satuotannon, johon tarvitaan FACI:n valmiutta tuot
taa hiilikuituja.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak
Ghods, 14669 - 8356 Teheran

Fulmen on osallistunut sähkölaitteiden asentamiseen
Fordow'n laitokseen lähellä Qomia silloin, kun tä
män olemassaolo ei ollut vielä paljastunut.

26.7.2010

(a) Arya Niroo Nik

Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg,
Shahnazari Street – Mohseni Square
Teheran

Arya Niroo Nik on Fulmenin joissakin toiminnois
saan käyttämä peiteyhtiö.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Buil
ding 199, Government Avenue, Road
383, Manama, Bahrain. PO Box 785
Yritysrekisteri 2k-asiakirja: 54514-1
(Bahrain),
voimassaolo
päättyy
9.6.2009, elinkeinolupa nro 13388
(Bahrain)

Iranin valtion pankit omistavat kaksi kolmasosaa
Bahrainiin sijoittautuneesta Future Bank -pankista.
EU:n nimeämät Bank Melli ja Bank Saderat omis
tavat kumpikin yhden kolmasosan osakkeista ja lo
put yksi kolmasosaa on Bahrainin Ahli United Bank
(AUB) -pankilla. Vaikka AUB omistaa vielä Future
Bankin osakkeensa, pankin vuoden 2007 vuosiker
tomuksen mukaan AUB:llä ei ole enää merkittävää
vaikutusta pankkiin, joka on tosiasiassa näiden ira
nilaisten emopankkiensa määräysvallassa, jotka on
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1803
todettu iranilaisiksi pankeiksi, joiden suhteen on ol
tava erityisen valppaita. Lisäosoituksena Future Ban
kin ja Iranin välisistä tiiviistä yhteyksistä on se, että
Bank Mellin johtaja on ollut samanaikaisesti myös
Future Bankin puheenjohtaja.

26.7.2010

15.

Industrial Development &
Renovation Organization
(IDRO)

Valtion elin, joka vastaa Iranin teollisen kehityksen
kiihdyttämisestä. Valvoo useita yhtiöitä, jotka osallis
tuvat ydin- ja ohjusohjelmia koskevaan työhön ja
kehittyneen tuotantoteknologian ulkomaisiin han
kintoihin näiden ohjelmien tukemiseksi.

26.7.2010
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Nimi

16.

Iran Aircraft Industries
(IACI)

17.

Iran Aircraft Manufactu
ring Company (alias:
HESA, HESA Trade Cen
ter, HTC, IAMCO, IAMI,
Iran Aircraft Manufactu
ring Company, Iran Airc
raft Manufacturing In
dustries, Karkhanejate Sa
naye Havapaymaie Iran,
Hava Peyma Sazi-e Iran,
Havapeyma Sazhran, Ha
vapeyma Sazi Iran, Heva
peimasazi)

18.

Iran Centrifuge Techno
logy Company (alias:
TSA tai TESA)

19.

Iran Communications In
dustries (ICI)

20.

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

27.7.2010

Perusteet

Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

MODAFL:ään (ks. nro 29) kuuluva IAIO:n tytäryhtiö.
Valmistaa ja korjaa ilma-aluksia ja niiden mootto
reita ja suorittaa niiden peruskorjauksia sekä toimit
taa ilmailualaan liittyviä, usein Yhdysvalloista peräi
sin olevia osia yleensä ulkomaisia välittäjiä käyttäen.
IACI:n ja sen tytäryhtiöiden on myös todettu käyt
tävät maailmanlaajuista välittäjäverkostoa, joka pyrkii
toimittamaan ilmailualaan liittyviä tuotteita.

26.7.2010

MODAFL:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toi
mii sen puolesta (ks. nro 29).

26.7.2010

TESA jatkaa Farayand Technique -yhtiön (nimetty
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737)
toimintaa. Se valmistaa uraanin rikastuksessa käytet
tävien sentrifugien osia ja antaa suoraa tukea toi
mille, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen
vaara, ja joiden keskeyttämistä YK:n turvallisuusneu
vosto on vaatinut Iranilta. Suorittaa toimeksiantoja
Kalaye Electric Companylle (nimetty YK:n turvalli
suusneuvoston päätöslauselmassa 1737).

26.7.2010

PO Box 19295-4731, Pasdaran Ave
nue, Teheran, Iran
Vaihtoehtoinen osoite: PO Box
19575-131, 34 Apadana Avenue, Te
heran, Iran
Vaihtoehtoinen osoite: Shahid Langary
Street, Nobonyad Square Ave, Pas
daran, Teheran

Iran Communications Industries on Iran Electronics
Industries -yhtiön (ks. nro 20) tytäryhtiö, joka val
mistaa erilaisia tuotteita kuten viestintäjärjestelmät,
lentoelektroniikka, optiset ja elektro-optiset laitteet,
mikroelektroniikka, tietotekniikka, testaus- ja mitta
uslaitteet, televiestintäturvallisuuslaitteet, sähköisen
sodankäynnin laitteet, tutkaputkien valmistus ja kun
nostaminen ja ohjuksen laukaisulaitteet. Näitä voi
daan käyttää ohjelmissa, joita koskevia pakotteita
on määrätty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslau
selmassa 1737.

26.7.2010

Iran Electronics Industries
(mukaan lukien kaikki
haaraosastot) ja tytäryh
tiöt:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

MODAFL:n kokonaan omistama tytäryhtiö (ja näin
ollen AIO:n, AvIO:n ja DIO:n sisarorganisaatio). Val
mistaa elektronisia komponentteja Iranin asejärjestel
miin.

23.6.2008

(a) Isfahan Optics

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Iran Electronics Industries -yhtiön omistuksessa tai
määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company
(alias Bimeh Iran)

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi
Ave., Teheran, Iran

Iran Insurance Company on vakuuttanut useiden
sellaisten tuotteiden hankintaa, joita voidaan käyttää
ohjelmissa, joita koskevia pakotteita on määrätty
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737.
Vakuutettuihin hankintoihin kuuluu helikopterien
varaosia, elektroniikkaa ja tietokoneita ilmailu- ja
ohjusnavigointisovelluksineen.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Indust
ries Organization (IAIO)

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehe
ran, Iran

MODAFL:n (ks. nro 29) järjestö, joka vastaa Iranin
sotilasilmailuteollisuuden suunnittelusta ja hallin
noinnista.

26.7.2010

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan
– Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfa
han, Iran
P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahaha
mat Ave., Vallie Asr Square, Teheran
15946, Iran
P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran,
Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan,
Iran
P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod
Gharany Ave., Teheran, Iran

27.7.2010

FI
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Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

23.

Javedan Mehr Toos

24.

Kala Naft

25.

L 195/67

Perusteet

Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

Yritys, joka suorittaa hankintoja Iranin atomienergia
järjestölle (Atomic Energy Organisation of Iran), joka
on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslausel
massa 1737.

26.7.2010

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/
1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran
No 242 Shahid Kalantri Street - Near
Karim Khan Bridge - Sepahbod Gha
rani Avenue, Teheran
Kish Free Zone, Trade Center, Kish
Island, Iran
Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria
Street, London Sw1H1

Käy kauppaa öljy- ja kaasulaitteilla, joita voidaan
käyttää Iranin ydinohjelmassa. Yritti hankkia materi
aaleja (erittäin kestäviä metalliseoksesta valmistettuja
portteja), joilla ei ole käyttöä muulla kuin ydinalalla.
Yrityksellä on yhteyksiä yhtiöihin, jotka osallistuvat
Iranin ydinohjelmaan.

26.7.2010

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148,
Arak, Iran

Energia-alan yritys, joka kuuluu IDRO:hon ja joka
tarjoaa tuotannollista tukea ydinohjelmaan mukaan
lukien tarkoitetut toimet, joihin liittyy joukkotuho
aseiden leviämisen vaara. Osallistuu Arakin raskas
vesireaktorin rakentamiseen. UK jakoi heinäkuussa
2009 Machine Sazi Arakiin kohdistuvan vientikiel
toilmoituksen, joka koskee alumiinioksidista ja grafii
tista valmistettuja sauvoja) Ruotsi kielsi toukokuussa
2009 toimittamasta Machine Sazi Arakille paineas
tioiden kuperien päätyjen suojakuoria.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Te
heran

DIO:n tytäryhtiö.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht
Niroogahye Atomi Iran)
Managing Company for
the Construction of Nuc
lear Power Plants

AEOI:n ja Novin Energyn (molemmat nimetty YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737) alai
nen. Osallistuu ydinreaktorien kehittämiseen.

26.7.2010

28.

Mechanic
Group

Osallistunut ballistiikan ohjelman komponenttien
tuotantoon.

23.6.2008

29.

Puolustusministeriön ja
asevoimien
logistiikka
(MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas
Abad District, Teheran

Vastaa Iranin sotilasalan tutkimuksesta, kehittämi
sestä ja tuotanto-ohjelmista ja osallistuu myös ohjusja ydinohjelmiin.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production
and Procurement Com
pany (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486,
Teheran/Iran
P.O. Box 14144-1339, Endof North
Karegar Ave., Teheran, Iran

AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto-osasto (NFPD)
vastaa ydinpolttoainekierron alan tutkimus- ja kehit
tämistoiminnasta, mihin kuuluu uraanin etsintä, lou
hinta, murskaus ja konversio sekä jätehuolto. NFPC
toimii seuraajana NFPD:lle, AEOI:n alaiselle väliaikai
selle yhtiölle, joka suorittaa tutkimus- ja kehittämis
toimintaa ydinpolttoainekierron, myös konversion ja
rikastuksen, alalla.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Indust
ries

Osallistunut käyttövoimatekniikoiden kehittämiseen
Iranin ballistiikkaohjelmassa.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

Valmistaa taajuudenmuuttimia ja pystyy kehittä
mään/muuttamaan maahan tuotuja ulkomaisia taa
juudenmuuttimia siten, että niitä voidaan käyttää
kaasusentrifugirikastuksessa. Sen katsotaan osallis
tuvan joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvään toi
mintaan.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organiza
tion

Vastaa strategisten laitosten valinnasta ja rakentami
sesta mukaan lukien – iranilaisten lausumien mu
kaan – uraaninrikastuslaitos Qomin lähellä For
dow'ssa. Laitosta on rakennettu ilmoittamatta siitä
IAEA:lle vastoin Iranin velvoitteita (vahvistettu
IAEA hallintoneuvoston päätöslauselmassa). Prikaa
tikenraali Gholam-Reza Jalali, entinen IRGC (islami
lainen vallankumouskaarti), on PDO:n puheenjoh
taja.

26.7.2010

Industries

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th
St., Teheran, Iran

FI
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Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

Tunnistetiedot

Perusteet

237, Motahari Ave., Teheran, Iran
1587618118

Post Bank on kehittynyt Iranin sisäisestä pankista
pankiksi, joka toimii Iranin kansainvälisessä kau
passa. Toimii Bank Sepahin (nimetty YK:n turvalli
suusneuvoston päätöslauselmassa 1747) puolesta
suorittaen Bank Sepahin maksumääräyksiä ja peitel
len pakotteiden kiertämiseksi Bank Sepahin yhteyttä
maksumääräyksiin. Post Bank avusti vuonna 2009
Bank Sepahin puolesta Iranin puolustusteollisuuden
ja ulkomaisten edunsaajien välisissä liiketoimissa. Se
on helpottanut liiketoimia Korean demokraattisen
kansantasavallan Tranchon Commercial Bankin pei
teyhtiön kanssa. Kyseisen pankin tiedetään helpotta
van joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyviä liiketoi
mia Iranin ja Pohjois-Korean välillä.

26.7.2010

34.

Post Bank

35.

Raka

Kalaye Electric Companyn (nimetty YK:n turvalli
suusneuvoston päätöslauselmassa 1737) osasto. Pe
rustettiin vuoden 2006 loppupuolella ja vastasi Qo
min lähellä sijaitsevan Fordow'n uraaninrikastuslai
toksen rakentamisesta.

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuc
lear Science & Techno
logy
(alias
Nuclear
Science & Technology
Research Institute)

Instituutti on AEOI:n alainen ja jatkaa sen entisen
tutkimusosaston työtä. Sen toimitusjohtaja on
AEOI:n varapuheenjohtaja Mohammad Ghannadi
(nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslausel
massa 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Toimii Defense Industries Organisation (DIO) -järjes
tön puolesta.

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi
Industrial Group

SAKIG kehittää ja tuottaa Iranin puolustuslaitokselle
ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Se jatkaa sotilas- , oh
jus- ja ilmatorjuntahankkeita ja hankkii tarvikkeita
Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Pohjois-Koreasta.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

Osallistuu ydinpolttoainekiertoon liittyvien laitteis
tojen ja osien tuotantoon.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organi
sation (SPO)

SPO osallistuu ilmeisesti kokonaisten aseiden tuon
tiin. Todennäköisesti MODAFL:n tytäryhtiö.

23.6.2008

41.

Technology Cooperation
Office (TCO) of the Ira
nian President's Office

Vastaa Iranin teknologian edistämisestä suorittamalla
asiaan kuuluvia ulkomaisia hankintoja ja luomalla
koulutusyhteyksiä. Tukee ydin- ja ohjusohjelmia.

26.7.2010

42.

Yasa Part, (mukaan luet
tuna kaikki haaraosastot)
ja tytäryhtiöt:

Yritys toteuttaa hankintatoimia, jotka liittyvät ydinja ballistisissa ohjelmissa tarvittavien materiaalien ja
teknologian hankintaan.

26.7.2010

(a) Arfa Paint Company

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

(b) Arfeh Company

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

(c) Farasepehr Enginee
ring Company

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

(d) Hosseini Nejad Tra
ding Co.

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd
Floor - PO BOX 17665/153 6 19389
Teheran

Teheran, Iran

FI
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Perusteet

Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

(e) Iran Saffron Company
or Iransaffron Co.

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

(f) Shetab G.

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

(g) Shetab Gaman

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

(h) Shetab Trading

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

(i) Y.A.S. Co. Ltd

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

II Islamilainen vallankumouskaarti (IRGC)
A. Luonnolliset henkilöt
Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

1.

IRGC:n prikaatikenraali
Javad DARVISH-VAND

MODAFL:n valvontaviranomainen. Vastaa kaikista
MODAFL:n laitteista ja laitoksista.

23.6.2008

2.

Kontra-amiraali Ali FA
DAVI

IRGC:n laivaston komentaja.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Khatam al Anbiyan apulaiskomentaja.

26.7.2010

4.

IRGC:n prikaatikenraali
Seyyed Mahdi FARAHI

DIO:n (Defence Industries Organisation) toimitusjoh
taja. Nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslau
selmassa 1737 (2006).

23.6.2008

5.

IRGC:n prikaatikenraali
Ali HOSEYNITASH

Ylimmän turvallisuusneuvoston pääosaston pääl
likkö, osallistuu ydinalaa koskevan politiikan suun
nitteluun.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI,
IRGC

Komentotehtävissä IRGC:ssä.

23.6.2008

7.

IRGC:n
Mostafa
NAJJAR

Sisäasiainministeri ja entinen MODAFL:n ministeri,
vastaa kaikista sotilaallisista ohjelmista, myös ballis
tisia ohjuksia koskevasta ohjelmasta.

23.6.2008

8.

Prikaatikenraali Moham
mad Reza NAQDI

Bassij-liikkeen komentaja.

26.7.2010

9.

Prikaatikenraali Moham
mad PAKPUR

IRGC:n maavoimien komentaja.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias
Rostam GHASEMI)

Khatam al-Anbiyan komentaja.

26.7.2010

11.

Prikaatikenraali
SALAMI

IRGC:n apulaiskomentaja.

26.7.2010

12.

IRGC:n prikaatikenraali
Ali SHAMSHIRI

MODAFL:n vastavakoilun johtaja, vastaa MODAFL:n
henkilökunnan ja laitosten turvallisuudesta.

23.6.2008

13.

IRGC:n prikaatikenraali
Ahmad VAHIDI

MODAFL:n ministeri ja entinen varajohtaja.

23.6.2008

synt. 1961

prikaatikenraali
Mohammad

Hossein

Synt. 1953, Nadjaf (Irak)

Synt. 1961

FI
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B. Yhteisöt
Nimi

1.

Islamilainen vallankumo
uskaarti (IRGC)

2.

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

Vastaa Iranin ydinohjelmasta. Huolehtii Iranin ballis
tisten ohjusten ohjelman operatiivisesta johdosta. On
yrittänyt tehdä hankintoja Iranin ballististen ohjusten
ja ydinohjelmien tukemiseksi.

26.7.2010

IRGC:n ilmavoimat

Käyttää Iranin pitkän ja keskipitkän kantomatkan
ballistisia ohjuksia. IRGC:n ilmavoimien päällikkö ni
mettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslausel
massa 1737 (2006).

23.6.2008

3.

IRGC:n ilmavoimien AlGhadir
ohjuskomentokeskus

IRGC:n ilmavoimien Al-Ghadir ohjuskomentokeskus
on IRGC:n ilmavoiminen erityinen osa, jolla on yh
teyksiä SBIG:n kanssa (nimetty YK:n turvallisuusneu
voston päätöslauselmassa 1737) ja joka on tehnyt
lyhyen kantomatkan ohjukseen FATEH 110:een ja
keskipitkän kantomatkan ohjukseen Ashuraan liitty
vää työtä. Tämä komentokeskus näyttää olevan yk
sikkö, joka vastaa varsinaisesti ohjuksia koskevasta
operatiivisesta johdosta.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

Naserin Vahid tuottaa aseiden osia IRGC:n puolesta.
Se on IRGC:n peiteyhtiö.

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

IRGC:n Qods-joukot vastaavat Iranin ulkopuolisista
operaatioista ja ovat Teheranin tärkein ulkopolitiikan
väline erityisissä operaatioissa sekä tukevat ulko
mailla terroristeja ja ääri-islamisteja. Hizbollah käytti
lehtitietojen mukaan vuonna 2006 konfliktissaan Is
raelin kanssa Qods-joukkojen toimittamia raketteja,
pinta-alusten torjuntaan tarkoitettuja risteilyohjuksia,
kannettavia ilmatorjuntajärjestelmiä (MANPAD) ja
miehittämättömiä ilma-aluksia ja sai Qods-joukoilta
koulutusta näiden järjestelmien käyttöön. Useiden
raporttien mukaan Qods-joukot kouluttavat Hizbol
lahia edelleen ja toimittavat sille kehittyneitä aseita,
ilmatorjuntaohjuksia ja pitkän kantomatkan raket
teja. Qods-joukot antavat Taliban-taistelijoille Afga
nistanin etelä- ja länsiosissa rajoitetusti aseapua, kou
lutusta ja rahoitusta, kuten pienaseita, ammuksia,
kranaatinheittimiä ja lyhyen kantomatkan taistelura
ketteja. YK:n turvallisuusneuvosto on määrännyt ko
mentajaa koskevia pakotteita.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas
Energy Engineering Com
pany (alias Sepah Nir)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1929
nimetyn Khatam al-Anbya Construction Headquar
ters -yrityksen tytäryhtiö. Sepanir Oil and Gas Engi
neering Company osallistuu Iranin Etelä-Farsissa si
jaitsevan offshore-kaasukentän vaiheiden 15–16 ke
hityshankkeeseen.

26.7.2010

Teheran, Iran

Teheran, Iran

C. Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)

1.

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Islamic Republic of Iran
Shipping Lines (IRISL)
(kaikki sen haaraosaston
mukaan luettuna) ja sen
tytäryhtiöt:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shi
razee Square, Pasdaran Ave., PO Box
19395-1311. Teheran, Iran
No. 37,. Corner of 7th Narenjestan,
Sayad Shirazi Square, After Noboyand
Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

IRISL on osallistunut sotilaskäyttöön tarkoitetun rah
din, mukaan luettuna Iranista peräisin olevan kielle
tyn rahdin, laivaukseen. Kolmeen tällaiseen tapauk
seen liittyi selvää määräysten rikkomista, josta rapor
toitiin YK:n turvallisuusneuvoston Irania koskevalle
pakotekomitealle. IRISL:n yhteydet joukkotuhoasei
den leviämiseen olivat sen laatuisia, että YK:n turval
lisuusneuvosto kehotti valtioita suorittamaan IRISL:n
alusten tarkastuksia edellyttäen, että oli riittävää

Luetteloon merkit
semisen päivämäärä

26.7.2010

FI
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Luetteloon merkit
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syytä epäillä, että alukset kuljettavat YK:n turvalli
suusneuvoston päätöslauselmassa 1803 ja 1929 kiel
lettyjä tavaroita.
143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604,
Malta
c/o Hafiz Darya Shipping Company,
Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani
7, Pasdaran, Teheran, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

(b) CISCO
Shipping
Company Ltd (alias
IRISL Korea Ltd)

Toimistoja Seoulissa
Etelä- Koreassa.

Toimii IRISL:n puolesta Etelä-Koreassa.

26.7.2010

(c) Hafize Darya Ship
ping Lines (HDSL)
(alias HDS Lines)

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th
Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Te
heran, Iran
Vaihtoehtoinen osoite: Third Floor of
IRISL’s Aseman Tower

Toimii IRISL:n puolesta suorittaen konttikuljetuksia
IRISL:n omistamilla aluksilla.

26.7.2010

(d) Hanseatic Trade Trust
& Shipping (HTTS)
GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksa,
Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak
St, Qods Township, HTTS GmbH,

Toimii HDSL:n puolesta Euroopassa.

26.7.2010

(e) Irano Misr Shipping
Company

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley,
Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave,
Teheran
265, Next to Mehrshad, Sedaghat St.,
Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave.,
Teheran 1A001, Iran
18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Op
posite of Mellat Park, Vali Asr Ave.,
Teheran 1A001, Iran

Toimii IRISL:n puolesta Suezin kanavan varrella ja
Alexandriassa sekä Port Saidissa. 51-prosenttisesti
IRISL:n omistuksessa.

26.7.2010

(f) Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, Lon
don SW1H 9EU, Yhdistynyt kuningas
kunta
Yritysrekisteriasia-kirja # 4110179
(Yhdistynyt kuningaskunta)

IRISL:n omistuksessa. Tarjoaa IRISL:lle rahoitus-, oi
keudellisia ja vakuutuspalveluja sekä markkinointia,
charter-palveluja ja miehistönhallintoa.

26.7.2010

(g) IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM
1605, Malta

Toimii IRISL:n puolesta Maltassa. Yhteisyritys, jonka
osakekanta on saksalaisessa ja maltalaisessa omistuk
sessa. IRISL on käyttänyt Maltan reittiä vuodesta
2004 ja Freeport-satamaa uudelleenlaivauskeskuk
sena Persianlahden ja Euroopan välillä.

26.7.2010

(h) IRISL (UK) Ltd (Bar
king, Felixstowe)

Yritysrekisteriasia-kirja # 4765305
2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7
AX, Yhdistynyt kuningaskunta,
IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixs
towe, Suffolk, IP11 3HG, Yhdistynyt
kuningaskunta

50-prosenttisesti Irinvestship Ltd:n ja 50-prosentti
sesti brittiläisen yhtiön Johnson Stevens Agencies
Ltd.:n omistuksessa. Tarjoaa rahti- ja konttiliiken
nettä Euroopan ja Lähi-idän välillä ja myös kaksi
erillistä palvelua Kaukoidän ja Lähi-idän välillä.

26.7.2010

(i) IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Ney
estan Street, Pasdaran Avenue, Tehe
ran

IRISL:n omistuksessa.

26.7.2010

(j) IRISL Europe GmbH
(Hampuri)

Schottweg 5, 22087 Hampuri, Saksa,
alv-numero DE217283818 (Saksa)

IRISL:n agentti Saksassa.

26.7.2010

(k) IRISL Marine Services
and
Engineering
Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199,
Bandar Imam Khomeini, Iran,
Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr
Shomai, No 221, Teheran, Iran
No 221, Northern Iranshahr Street,
Karim Khan Ave, Teheran, Iran

IRISL:n omistuksessa. Toimittaa IRISL:n aluksissa tar
vittavaa polttoainetta, öljyä, vettä, maalia, voiteluöl
jyä ja kemikaaleja. Yhtiö tarjoaa myös laivojen huol
lon valvontaa sekä palveluja miehistön jäsenille.
IRISL:n tytäryhtiöt ovat käyttäneet peitenimillä avat
tuja dollaritilejä Euroopassa ja Lähi-idässä tavan
omaisten rahansiirtojen helpottamiseksi. IRISL on

26.7.2010
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avustanut toistuvasti YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 1747 vastaisissa toimissa.
(l) IRISL
Multimodal
Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St,
Karim Khan Zand Zand St Teheran,
Iran

IRISL:n omistuksessa. Vastaa rahdin rautatiekuljetuk
sista. On täysin IRISL:n määräysvallassa oleva tytä
ryhtiö.

26.7.2010

(m) IRITAL Shipping SRL

Kaupparekisteri-numero: GE 426505
(Italia),
Italian
verotustunnus:
03329300101 (Italia), alv numero:
12869140157 (Italia)
Ponte Francesco Morosini 59, 16126
Genova (GE), Italia

ECL ja PCL -konttipalvelujen yhteyspiste. DIO:n ty
täryhtiön Marine Industries Groupin (MIG, nykyisin
tunnettu nimellä Marine Industries Organization,
MIO) käyttämä. MIG vastaa erilaisten merirakentei
den suunnittelusta ja rakentamisesta ja sekä sotilas
alusten että muiden alusten rakentamisesta. DIO on
nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslausel
massa 1737.

26.7.2010

(n) ISI Maritime Limited
(Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt
1185, Malta
c/o IranoHind Shipping Co. Ltd.,
Mehrshad Street, PO Box 15875, Te
heran, Iran

IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa.

26.7.2010

(o) Khazer Shipping Li
nes (Bandar Anzali)

No. 1, End of Shahid Mostafa Kho
meini St., Tohid Square, O.O. Box
43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran
M. Khomeini St., Ghazian, Bandar An
zali, Gilan, Iran

IRISL:n 100-prosenttisessa omistuksessa oleva tytä
ryhtiö. Laivaston kokonaismäärä kuusi alusta. Toimii
Kaspianmerellä. On hoitanut kuljetuksia, joissa on
mukana YK:n ja Yhdysvaltojen nimeämiä yhteisöjä,
kuten Bank Melli, kuljettamalla rahtia, johon liittyy
joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, muun muassa
Venäjältä ja Kazakstanista Iraniin.

26.7.2010

(p) Leadmarine
(alias
Asia Marine Network
Pte Ltd alias IRISL
Asia Pte Ltd)

200 Middle Road #14-01 Prime
Centre Singapore 188980 (alt.
199090)

Leadmarine toimii HDSL:n puolesta Singaporessa.
Tunnettiin aiemmin nimillä Asia Marine Network
Pte Ltd ja IRISL Asia Pte Ltd ja toimi IRISL:n puo
lesta Singaporessa.

26.7.2010

(q) Marble Shipping Li
mited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604,
Malta

IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa.

26.7.2010

(r) Oasis Freight Agencies
(alias Pacific Shipping
Company

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports
& Customs, 2nd Floor, Sharaf Building,
Dubai Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Sharaf Building, 1st Floor, Al Mank
hool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562,
Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al
Meena Road, Opposite Customs, Du
bai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nas
ser Road (Parallel to Al Wahda St.),
P.O. Box 4840, Sharjah, Yhdistyneet
arabiemiirikunnat

IRISL:n ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin sijoittu
neen Sharif Shipping Companyn yhteisyritys. Toimii
IRISL:n puolesta Arabiemiirikunnissa tarjoten poltto
ainetta ja varastoja, laitteistoja, varaosia ja alusten
korjausta. Tunnetaan nykyisen Pacific Shipping
Companyna, joka toimii HDSL:n puolesta.

26.7.2010

(s) Safiran Payam Darya
Shipping Lines (SA
PID)

33 Eight Narenjestan, Artesh Street,
PO Box 19635-1116, Teheran, Iran
Vaihtoehtoinen osoite: Third Floor of
IRISL’s Aseman Tower

Toimii IRISL:n puolesta tarjoten irtolastipalveluja.

26.7.2010

(t) Santexlines
(alias
IRISL China Shipping
Company Ltd, alias
Yi Hang Shipping
Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong
Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai
200122, Shanghai, Kiina
Vaihtoehtoinen osoite: F23A-D, Times
Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou,
Shenzhen 518067, Kiina

Santexlines toimii HDSL:n puolesta. Aiemmin tun
nettu nimellä IRISL China shipping Company, jolloin
se toimi IRISL:n puolesta Kiinassa.

26.7.2010

(u) Shipping Computer
Services
Company
(SCSCOL)

No37 Asseman Shahid Sayyad Shira
zee sq., Pasdaran ave., P.O. Box
1587553 1351, Teheran, Iran
No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban
ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran
15976, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii
sen puolesta.

26.7.2010

27.7.2010
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(v) Soroush Saramin Asa
tir (SSA)

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr
Street, Shahid Motahhari Avenue, PO
Box 196365-1114, Teheran, Iran

Toimii IRISL:n puolesta. Teheraniin sijoittunut alus
ten hallintoyritys, joka toimii monien SAPID:n alus
ten teknisenä hallinnoijana.

26.7.2010

(w) South Way Shipping
Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem
Magham Street, Teheran, Iran

IRISL:n määräysvallassa ja toimii sen puolesta Iranin
satamissa valvoen muun muassa lastausta ja purkua.

26.7.2010

(x) Valfajr 8th Shipping
Line Co. (alias Valfajr)

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi
St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran,
Iran
Shahid Azodi St. Karim Khan Zand
Zand Ave.,
Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran,
Iran

IRISL:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Suo
rittaa Iranin ja Persianlahden maiden, kuten Kuwai
tin, Qatarin, Bahrainin, Yhdistyneiden arabiemii
rikuntien ja Saudi Arabian välisiä kuljetuksia. Valfajr
on Dubaihin sijoittunut of Islamic Republic of Iran
Shipping Lines (IRISL) -yhtiön tytäryhtiö, joka tar
joaa lautta- ja syöttöpalveluja ja joskus posti- ja mat
kustajaliikennettä Persianlahdella. Dubaissa Valfajr
on pestannut alusten miehistöjä, varannut huoltoa
luksia, valmistellut aluksia satamaan saapumiseen ja
sieltä poistumiseen ja lastaukseen sekä purkuun. Val
fajr on käynyt Persianlahden ja Intian satamissa.
Vuoden 2009 kesäkuun puolesta välistä lähtien Val
fajr on toiminut IRISL:n kanssa samassa rakennuk
sessa Port Rashidissa Dubaissa (Yhdistyneet arabie
miirikunnat) ja myös Teheranissa Iranissa.

26.7.2010

