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I
(Законодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2017/1123 НА СЪВЕТА
от 20 юни 2017 година
за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната
финансова рамка за годините 2014—2020
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 312 от него,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като взе предвид одобрението на Европейския парламент,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
в съответствие със специална законодателна процедура,
като има предвид, че:
(1)

Специалните инструменти бяха широко използвани през първите години от прилагането на многогодишната
финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., определена в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на
Съвета (1), с цел справяне с новите предизвикателства, които възникнаха в съседните на ЕС държави и наложиха
предприемането на бързи и цялостни действия на равнището на Съюза за преодоляване на широкообхватните им
хуманитарни последици и последици по отношение на сигурността.

(2)

Обстоятелствата, които доведоха до предприемането на тези извънредни мерки, и необходимостта от предприемане
на допълнителни действия продължават да съществуват, както се вижда, от поредното използване в рамките на
бюджета за 2017 г., на маржовете и на специалните инструменти, което води до намаляване на наличните
бюджетни средства за борба с такива ситуации през оставащия период на МФР.

(3)

За да може да бъде прилагана специфична и възможно най-голяма гъвкавост и за да се осигурят достатъчни
бюджетни кредити за плащания, за да може Съюзът да изпълнява задълженията си в съответствие с член 323 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, максималните суми, определени за адаптирането на таваните
на плащанията за годините 2019—2020, в рамките на общия марж за плащанията трябва да бъдат увеличени.

(4)

За да се поддържа достатъчен капацитет на Съюза за реакция при непредвидени обстоятелства със специален
акцент върху новите предизвикателства, резервът за спешна помощ и Инструментът за гъвкавост следва да бъдат
увеличени, времевите ограничения относно образуването на общия марж за поети ангажименти следва да бъдат
премахнати и обхватът на общия марж за поети ангажименти следва да се разшири.

(1) Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините
2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
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(5)

Специфичната и възможно най-голяма гъвкавост следва да бъде гарантирана и като се предвиди неизползваните
суми от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
да бъдат предоставени на инструмента за гъвкавост.

(6)

Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 се изменя, както следва:
1) Член 3, параграф 2 се заменя със следното:
„2. Специалните инструменти, предвидени в членове 9—15, осигуряват гъвкавостта на МФР и са въведени за
гладкото протичане на бюджетната процедура. Бюджетните кредити за поети задължения могат да се записват в
бюджета над таваните на съответните функции, определени в МФР, когато е необходимо да се използват ресурсите на
резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Инструмента за гъвкавост, Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията, маржа за непредвидени обстоятелства, специфичната гъвкавост за борба с
младежката безработица и укрепване на научните изследвания и общият марж за ангажиментите за растеж и заетост,
по-специално за младежка заетост, и за мерки в областта на миграцията и сигурността в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 2012/2002 на Съвета (*), Регламент (ЕC) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета (**), и Междуинсти
туционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто
финансово управление (***).
(*) Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).
(**) Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1927/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(***) Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията
относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление
(ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).“;
2) Член 5, параграф 2 се заменя със следното:
„2. Годишните корекции за 2018—2020 г. не надхвърлят следните максимални суми (по цени за 2011 г.) спрямо
първоначалния таван на плащанията за съответните години:
2018 — 7 млрд. евро
2019 — 11 млрд. евро
2020 — 13 млрд. евро.“
3) В член 6, параграф 1 се добавя следната буква:
„е) изчисляване на сумите, които трябва да бъдат предоставени на Инструмента за гъвкавост по силата на член 11,
параграф 1, втора алинея.“
4) Член 9, параграф 2 се заменя със следното:
„2. Годишният размер на резерва е фиксиран на 300 млн. евро (по цени от 2011 г.) и може да бъде използван до
година n+1 в съответствие с Финансовия регламент. Резервът е вписан в общия бюджет на Съюза като провизия.
Частите от годишната сума, останали от предходната година, се използват първи. Частта от годишната сума от година
n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.“
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5) Член 11 се заменя със следното:
„Член 11
Инструмент за гъвкавост
1.
Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането за дадена финансова година на ясно
определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други
функции. При спазване на втора алинея се определя таван за годишната сума, предоставена на Инструмента за
гъвкавост, в размер на 600 млн. евро (по цени от 2011 г.).
Всяка година, считано от 2017 г., годишната сума, предоставена на Инструмента за гъвкавост се увеличава със:
а) сума, равна на частта от годишната сума за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, която не може да се пренася
повече от предходната година в съответствие с член 10, параграф 1;
б) сума, равна на частта от годишната сума за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, която не
може да се пренася повече от предходната година.
Сумите, предоставени на Инструмента за гъвкавост в съответствие с втора алинея, се усвояват при спазване на
условията, предвидени в настоящия член.
2.
Неусвоената част от годишната сума на Инструмента за гъвкавост може да се усвоява до година n+3. Частите от
годишната сума, останали от предходни години, се използват първи, като се започва от най-старите. Частта от
годишната сума от година n, която не е усвоена през година n+3, не може да се пренася повече.“
6) Член 14 се заменя със следното:
„Член 14
Общ марж за ангажименти за растеж и заетост, по-специално за младежка заетост, и за мерки в областта на
миграцията и сигурността
1.
Оставените налични маржове под таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения съставляват
Общ марж на МФР за ангажименти, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР, за годините 2016
—2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, по-специално младежката заетост, както и
миграцията и сигурността.
2.
Всяка година Комисията изчислява наличната сума в рамките на техническата корекция, предвидена в член 6.
Общият марж на МФР или част от него може да бъде мобилизиран(а) от Европейския парламент и Съвета в рамките
на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.“
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Люксембург на 20 юни 2017 година.
За Съвета
Председател
H. DALLI
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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1124 НА СЪВЕТА
от 23 юни 2017 година
за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу
Иран, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (1), и по-специално член 46, параграф 6 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 23 март 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 267/2012.

(2)

В съответствие с член 46, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 267/2012, когато ООН реши да измени идентифика
ционните данни на включено в списъка лице или образувание, Съветът изменя съответно приложение VIII към
посочения регламент.

(3)

ООН реши да измени идентификационните данни за 23 лица и 14 образувания, включени в списъка в
приложение VIII към Регламент (ЕС) № 267/2012.

(4)

Поради това приложение VIII към Регламент (ЕС) № 267/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 267/2012 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия
регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.
За Съвета
Председател
H. DALLI
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационните данни и друга информация, отнасящи се до посочените по-долу лица и образувания и от
съдържащия се в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 267/2012 списък, се заменят, както следва:
„Списък на лицата и образуванията, посочени в член 23, параграф 1

А. Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистичните ракети
Физически лица
(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Длъжност: високопоставен учен от Министерството на отбраната и логистиката на
въоръжените сили на Иран (MODAFL) Дата на раждане: a) 1958 г., б) 1959 г. Място на раждане: Абадан,
Ислямска република Иран. Друга информация: „свързан с Института по приложна физика. Работи в тясно сътруд
ничество с Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.“
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Звание: вицеадмирал. Длъжност: началник на съвместния щаб на Ислямската
революционна гвардия (IRGC). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Керман, Ислямска република Иран.
Известен още като: Ali Akbar Ahmedian. Друга информация: променена длъжност.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Длъжност: началник на отдел „Финанси и бюджет“ в Организацията за
авиационна промишленост (AIO). Дата на раждане: 31 декември 1952 г. Гражданство: Иран. Паспорт №:
a) I0005159, издаден в Иран, б) 10005159, издаден в Иран.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Длъжност: ръководител на Организацията за авиационна промишленост (AIO). Дата на
раждане: 15 януари 1954 г. Паспорт №: А0002987, издаден в Иран. Друга информация: изпълнявал длъжността
заместник-министър на отбраната.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(12) Ahmad Derakhshandeh. Длъжност: председател и изпълнителен директор на Bank Sepah, която осигурява
подкрепа за AIO и нейните дъщерни структури, включително SHIG и SBIG, посочени в Резолюция 1737 (2006).
Дата на раждане: 11 август 1956 г. Адрес: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Техеран, Ислямска
република Иран.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(13) Mohammad Eslami. Звание: доктор. Друга информация: ръководител на Института за обучение и научни
изследвания в отбранителните индустрии. Известен още като: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed
Islami. Друга информация: изпълнявал длъжността заместник-министър на отбраната от 2012 г. до 2013 г.
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
(14) Reza-Gholi Esmaeli. Длъжност: началник на отдел „Търговия и международни отношения“, Организация за
авиационна промишленост (AIO). Дата на раждане: 3 април 1961 г. Известен още като: Reza-Gholi Ismaili.
Паспорт №: A0002302, издаден в Ислямска република Иран.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Високопоставен учен в MODAFL и бивш ръководител на Научноизследова
телския център по физика (PHRC). Паспорт №: a) A0009228 (непотвърден (вероятно ирански), б) 4229533
(непотвърден (вероятно ирански). Друга информация: Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е
помолила с него да се проведе разговор за дейността на PHRC за периода, през който той го е оглавявал, което е
било отказано от Иран.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
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(16) Mohammad Hejazi. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ съпротивителните сили Bassij. Дата на
раждане: 1959 г. Място на раждане: Исфахан, Ислямска република Иран. Известен още като: Mohammed Hijazi.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(17) Mohsen Hojati. Длъжност: ръководител на Fajr Industrial Group, посочена в Резолюция 1737 (2006) за ролята
си в програмата за балистични ракети. Дата на раждане: 28 септември 1955 г. Паспорт №: G4506013, издаден в
Ислямска република Иран.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Длъжност: ръководител на Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), посочена в
Резолюция 1737 (2006) за ролята си в програмата за балистични ракети. Дата на раждане: 10 септември 1958 г.
Паспорт №: A0030940, издаден в Ислямска република Иран.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(22) Naser Maleki. Длъжност: ръководител на Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), посочена в Резолюция 1737
(2006) за ролята си в иранската програма за балистични ракети. Дата на раждане: 1960 г. Паспорт №:
A0003039, издаден в Ислямска република Иран. Национален идентификационен номер: Ислямска република
Иран 0035-11785, издаден в Ислямска република Иран. Друга информация: Naser Maleki е също служител на
MODAFL, който ръководи работата по програмата за балистични ракети Shahab-3. Shahab-3 е използваната в
момента от Иран балистична ракета с далечен обсег.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(26) Mohammad Reza Naqdi. Звание: бригаден генерал. Дата на раждане: а) 11 февруари 1949 г., б) 11 февруари
1952 г., в) 11 февруари 1953 г., г) 11 февруари 1961 г. Място на раждане: a) Najaf, Ирак, б) Техеран, Ислямска
република Иран. Друга информация: бивш заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили по
въпросите на логистиката и индустриалните научни изследвания. Началник на държавния щаб за борба с контра
бандата, участва в усилията за заобикаляне на санкциите, наложени с резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007) на
СС на ООН.
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Звание: генерал-лейтенант. Длъжност: ректор на Университета за отбранителни
технологии Malek Ashtar. Друга информация: Химическият факултет на Университета за отбранителни
технологии Ashtar е свързан с MODALF и е извършвал експерименти с берилий. Заместник-министър на науката,
научните изследвания и технологиите.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(33) Morteza Rezaie. Звание: бригаден генерал. Длъжност: заместник-командващ Ислямската революционна гвардия.
Дата на раждане: 1956 г. Известен още като: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(34) Morteza Safari. Звание: контраадмирал. Длъжност: командващ военноморските сили на Ислямската
революционна гвардия. Известен още като: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(35) Yahya Rahim Safavi. Звание: генерал-майор. Длъжност: командващ Ислямската революционна гвардия (Pasdaran).
Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Исфахан, Ислямска република Иран. Известен още като: Yahya
Raheem Safavi.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(37) Hosein Salimi. Звание: генерал. Длъжност: командващ военновъздушните сили, Ислямска революционна гвардия
(Pasdaran). Известен още като: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi;
Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Паспорт №: D08531177, издаден в
Ислямска република Иран.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
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(38) Qasem Soleimani. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ силите Qods. Дата на раждане: 11 март
1957 г. Място на раждане: Qom, Ислямска република Иран. Известен още като: Qasim Soleimani; Qasem
Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim
Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Паспорт №: 008827, издаден в Иран. Друга
информация: повишен в чин генерал-майор, като запазва длъжността си на командващ силите Qods.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(40) Mohammad Reza Zahedi. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ сухопътните сили на Ислямската
революционна гвардия. Дата на раждане: 1944 г. Място на раждане: Исфахан, Ислямска република Иран.
Известен още като: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(41) Mohammad Baqer Zolqadr. Длъжност: генерал, офицер от Ислямската революционна гвардия, заместникминистър на вътрешните работи по сигурността. Известен още като: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr
Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(42) Azim Aghajani. Длъжност: член на силите Qods на IRGC, който действа под ръководството на командващия
силите Qods генерал-майор Qasem Soleimani, посочен от Съвета за сигурност на ООН в Резолюция 1747
(2007). Известен още като: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Гражданство: Ислямска република Иран. Паспорт
№: a) 6620505, издаден в Ислямска република Иран, б) 9003213, издаден в Ислямска република Иран. Друга
информация: улеснявал е извършването на действия в нарушение на точка 5 от Резолюция 1747 (2007), в която
се забранява износът на оръжия и свързани с тях материали от Иран.
Дата на посочване от ООН: 18.4.2012 г.
(43) Ali Akbar Tabatabaei. Длъжност: член на силите Qods на IRGC, който действа под ръководството на
командващия силите Qods генерал-майор Qasem Soleimani, посочен от Съвета за сигурност на ООН в
Резолюция 1747 (2007). Дата на раждане: 1967 г. Известен още като: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber
Tahmaesebi, б) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Гражданство: Ислямска
република Иран. Паспорт №: a) 9003213, издаден в Иран / неизвестен, б) 6620505, издаден в Иран /
неизвестен. Друга информация: улеснявал е извършването на действия в нарушение на точка 5 от Резолюция
1747 (2007), в която се забранява износът на оръжия и свързани с тях материали от Иран.
Дата на посочване от ООН: 18.4.2012 г.
Образувания
(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Изв. още като: Ammunition Industries Group. Друга
информация: а) AMIG контролира 7th of Tir, образувание, посочено в Резолюция 1737 (2006) за ролята му в
програмата за центрофуги на Иран. AMIG от своя страна е собственост и се контролира от DIO, посочена в
Резолюция 1737 (2006).
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(8)

Cruise Missile Industry Group. Изв. още като: Naval Defense Missile Industry Group. Друга информация:
производство и усъвършенстване на крилати ракети. Отговаря за морски ракети, включително крилати ракети.
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(9)

Организация на отбранителните индустрии (DIO). Друга информация: обединяващо образувание, контролирано
от MODAFL, някои от подчинените структури на което са участвали в производството на съставни части за
програмата за центрофуги и в ракетната програма.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(15) Fajr Industrial Group. Друга информация: а) завод за производство на уреди, б) образувание, подчинено на AIO.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
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(22) Kala-Electric. Изв. още като: Kalaye Electric. Друга информация: доставчик за пилотния център за обогатяване на
гориво (PFEP) в Natanz.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(36) Parchin Chemical Industries. Друга информация: клон на DIO, който произвежда боеприпаси, експлозиви, както
и твърдо реактивно гориво за ракети.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(37) Pars Aviation Services Company. Друга информация: извършва поддръжка на различни летателни апарати,
включително МИ-171, използвани от военновъздушните сили на IRGC.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(41) Qods Aeronautics Industries. Друга информация: произвежда безпилотни летателни апарати (БЛА), парашути,
парапланери, мотопарапланери и др. IRGC обяви, че използва тези продукти като част от своята доктрина за
водене на „асиметрична война“.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(43) Sanam Industrial Group. Друга информация: образувание, подчинено на AIO, което е закупило оборудване за
ракетната програма от името на AIO.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(45) 7th of Tir. Друга информация: образувание, подчинено на DIO, за което се смята, че участва пряко в ядрената
програма на Иран.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Друга информация: образувание, подчинено на AIO.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Друга информация: образувание, подчинено на AIO.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(52) Sho'a' Aviation. Друга информация: произвежда микролампи, които IRGC твърди, че използва като част от своята
доктрина за водене на „асиметрична война“.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(56) Ya Mahdi Industries Group. Друга информация: образувание, подчинена на AIO, което се занимава с внос на
ракетно оборудване.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1125 НА КОМИСИЯТА
от 22 юни 2017 година
за отнемане на одобрението на активното вещество обонятелни репеленти от животински или
растителен произход/смолисто талово масло в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна
защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 3, втората хипотеза и член 78, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Директива 2008/127/ЕО на Комисията (2) обонятелните репеленти от животински или растителен произход/
смолисто талово масло бяха включени като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на
Съвета (3). Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 637/2012 на Комисията (4) се изисква съответните държави
членки да предприемат необходимото нотификаторът, по чието искане са включени обонятелните репеленти от
животински или растителен произход/смолисто талово масло, да предостави допълнителна потвърждаваща
информация относно съответствието между спецификациите на техническия материал, произвеждан за търговски
цели, и тези на опитното вещество, използвано в документацията за токсичност, както и относно токсикологичния
профил на веществото съответно до 1 май 2013 г. и до 31 май 2014 г.

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно
Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 540/2011 на Комисията (5).

(3)

На 29 април 2013 г. и 6 май 2014 г. нотификаторът предостави информация на Гърция, държавата членка
докладчик, за да спази задължението за предоставяне на допълнителна информация, както е посочено в
съображение 1.

(4)

Гърция направи оценка на предоставената от нотификатора информация, както и на свързаната с първоначалното
подаване допълнителна информация, която беше предоставена по време на процеса на оценяване. През октомври
2013 г. и ноември 2015 г. тя предостави своята оценка, под формата на допълнения към проекта на доклад за
оценка, на останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните, наричан подолу „Органът“.

(5)

Беше проведена консултация с държавите членки, заявителя и Органа, които бяха приканени да представят
коментари относно оценката на държавата членка докладчик.

(6)

Въз основа на представената от нотификатора информация, оценката на тази информация от страна на държавата
членка докладчик и предоставените от страна на държавите членки и ЕОБХ коментари относно тази оценка
Комисията счита, че потвърждаващата информация не е представена, тъй като предоставената от нотификатора
информация не е достатъчна, за да се направи заключение относно съответствието между спецификациите на
техническия материал, произвеждан за търговски цели, и тези на опитното вещество, използвано в документацията
за токсичност, нито относно токсикологичния профил на веществото.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) Директива 2008/127/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на
няколко активни вещества (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 89).
(3) Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230,
19.8.1991 г., стр. 1).
(4) Регламент за изпълнение (ЕС) № 637/2012 на Комисията от 13 юли 2012 г. за изменение за Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
по отношение на условията за одобрение на активните вещества железен сулфат, обонятелни репеленти от животински или растителен
произход/сурово талово масло и обонятелни репеленти от животински или растителен произход/смолисто талово масло (ОВ L 186,
14.7.2012 г., стр. 20).
(5) Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).
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(7)

Комисията прикани нотификатора да представи своите коментари относно съображенията на Комисията.

(8)

Въпреки изложените доводи от страна на нотификатора обаче Комисията стигна до заключението, че предоста
вената информация е непълна и не позволява да се направи заключение относно съответствието между специфи
кациите на техническия материал, произвеждан за търговски цели, и тези на опитното вещество, използвано в
документацията за токсичност, нито относно токсикологичния профил на веществото.

(9)

Следователно е целесъобразно одобрението на посоченото активно вещество да бъде отнето.

(10)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(11)

На държавите членки следва да се предостави време да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита,
съдържащи посоченото активно вещество.

(12)

За продуктите за растителна защита, съдържащи посоченото активно вещество, за които държавите членки
предоставят гратисен период по член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече
най-късно на 14 октомври 2018 г.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Отнемане на одобрението
Одобрението на активното вещество обонятелни репеленти от животински или растителен произход/смолисто талово
масло се отнема.

Член 2
Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред № 251 относно обонятелни репеленти от
животински или растителен произход/смолисто талово масло се заличава.

Член 3
Преходни мерки
Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи обонятелни репеленти от
животински или растителен произход/смолисто талово масло като активно вещество, не по-късно от 14 октомври 2017 г.

Член 4
Гратисен период
Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е
възможно най-кратък и изтича най-късно на 14 октомври 2018 г.
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Член 5
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 22 юни 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1126 НА КОМИСИЯТА
от 23 юни 2017 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 903/2009, регламенти за изпълнение (ЕС) № 373/2011, (ЕС)
№ 374/2013 и (ЕС) № 1108/2014 по отношение на наименованието на представителя за ЕС на
притежателя на разрешението за препарат от Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно
добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd подаде
заявление, в което се предлага промяна на посоченото в Регламент (ЕО) № 903/2009 на Комисията (2) и в
регламенти за изпълнение (ЕС) № 373/2011 (3), (ЕС) № 374/2013 (4) и (ЕС) № 1108/2014 на Комисията (5)
наименование на представителя за ЕС на притежателя на разрешението.

(2)

Заявителят твърди, че новият представител на Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd за фуражната добавка 4b1830 —
препарат от Clostridium butyricum FERM-BP 2789, е Huvepharma NV Belgium, считано от 12 януари 2017 г.
Заявителят представи съответна информация в подкрепа на своето искане.

(3)

Предлаганата промяна на представителя на притежателя на разрешението е от чисто административно естество и
не налага нова оценка на съответните добавки. Европейският орган за безопасност на храните бе уведомен за
подаденото заявление.

(4)

За да може Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представлявано от Huvepharma NV Belgium, да упражнява правата
си за търговия, е необходимо да бъдат променени условията на съответните разрешения. Поради това Регламент
(ЕО) № 903/2009 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 373/2011, (ЕС) № 374/2013 и (ЕС) № 1108/2014 следва
да бъдат съответно изменени.

(5)

Тъй като не е наложително от съображения за безопасност въведените с настоящия регламент изменения на
Регламент (ЕО) № 903/2009 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 373/2011, (ЕС) № 374/2013 и (ЕС)
№ 1108/2014 да бъдат приложени незабавно, е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпване на
складовите наличности.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
(2) Регламент (ЕО) № 903/2009 на Комисията от 28 септември 2009 г. относно разрешително за препарата Clostridium butyricum
FERM-BP 2789 като фуражна добавка при пилета за угояване (притежател на разрешителното — Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd,
представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U) (ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 26).
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2011 на Комисията от 15 април 2011 г. относно разрешителното за препарат от Clostridium
butyricum FERM-BP 2789 като фуражна добавка за второстепенни видове птици, с изключение на птици носачки, отбити прасенца и
второстепенни видове животни от рода на свинете (отбити) и за изменение на Регламент (ЕО) № 903/2009 (притежател на разрешителното
Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представляван от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (ОВ L 102, 16.4.2011 г., стр. 10).
(4) Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2013 на Комисията от 23 април 2013 г. за разрешаване на употребата на препарат от Clostridium
butyricum (FERM BP-2789) като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешителното Miyarisan
Pharmaceutical Co. Ltd, представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (ОВ L 112, 24.4.2013 г., стр. 13).
(5) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1108/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 г. за разрешаване на употребата на препарат от
Clostridium butyricum (FERM BP-2789) като фуражна добавка за пуйки за угояване и пуйки, отглеждани за разплод (притежател на
разрешението Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (ОВ L 301, 21.10.2014 г.,
стр. 16).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Изменение на Регламент (ЕО) № 903/2009
Регламент (ЕО) № 903/2009 се изменя, както следва:
1) В заглавието текстът „притежател на разрешителното — Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представлявано от
Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“ се заменя с текста „притежател на разрешението — Miyarisan Pharmaceutical
Co. Ltd, представляван от Huvepharma NV Belgium“.
2) В приложението към Регламент (ЕО) № 903/2009 във втората графа — „Наименование на притежателя на разреши
телното“, текстът „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“ се
заменя с текста „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представляван от Huvepharma NV Belgium“.

Член 2
Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2011
Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2011 се изменя, както следва:
1) В заглавието текстът „притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представляван от Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U.“ се заменя с текста „притежател на разрешението — Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd,
представляван от Huvepharma NV Belgium“.
2) В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2011 текстът „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, предста
влявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.“ във втората графа се заменя с текста „Miyarisan Pharmaceutical
Co. Ltd, представляван от Huvepharma NV Belgium“.

Член 3
Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2013
Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2013 се изменя, както следва:
1) В заглавието текстът „притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представлявано от Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U.“ се заменя с текста „притежател на разрешението — Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd,
представляван от Huvepharma NV Belgium“.
2) В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2013 текстът „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, предста
влявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.“ във втората графа се заменя с текста „Miyarisan Pharmaceutical
Co. Ltd, представляван от Huvepharma NV Belgium“.

Член 4
Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1108/2014
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1108/2014 се изменя, както следва:
1) В заглавието текстът „притежател на разрешението Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, представлявано от Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U.“ се заменя с текста „притежател на разрешението — Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd,
представляван от Huvepharma NV Belgium“.
2) В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1108/2014 текстът „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, предста
влявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.“ във втората графа се заменя с текста „Miyarisan Pharmaceutical
Co. Ltd, представляван от Huvepharma NV Belgium“.
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Член 5
Преходни мерки
Съществуващите складови наличности от добавката и съдържащите я премикси и комбинирани фуражи, които отговарят
на разпоредбите, приложими преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се пускат на
пазара и да се употребяват до тяхното изчерпване.
Член 6
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2017/1127 НА СЪВЕТА
от 23 юни 2017 година
за прилагане на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,
като взе предвид Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и
за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (1), и по-специално член 23, параграф 1 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 26 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/413/ОВППС.

(2)

В съответствие с член 23, параграф 1 от Решение 2010/413/ОВППС Съветът внася промени в приложения I и III
въз основа на решенията, вземани от Съвета за сигурност.

(3)

Съветът за сигурност реши да внесе изменения в идентификационните данни на 23 лица и 14 образувания,
включени в списъка в приложение I към Решение 2010/413/ОВППС.

(4)

Решение 2010/413/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложение I към Решение 2010/413/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.
За Съвета
Председател
H. DALLI

(1) ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Решение 2010/413/ОВППС вписванията относно посочените по-долу лица и образувания се заменят
със следното:
„Списък на лицата, посочени в член 19, параграф 1, буква а), и на лицата и образуванията, посочени в член 20, параграф 1,
буква а)

А. Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистичните ракети
Физически лица
(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Длъжност: високопоставен учен от Министерството на отбраната и логистиката на
въоръжените сили на Иран (MODAFL) Дата на раждане: a) 1958 г., б) 1959 г. Място на раждане: Абадан,
Ислямска република Иран. Друга информация: „свързан с Института по приложна физика. Работи в тясно сътруд
ничество с Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.“
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Звание: вицеадмирал. Длъжност: началник на съвместния щаб на Ислямската
революционна гвардия (IRGC). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Керман, Ислямска република Иран.
Известен още като: Ali Akbar Ahmedian. Друга информация: променена длъжност.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Длъжност: началник на отдел „Финанси и бюджет“ в Организацията за
авиационна промишленост (AIO). Дата на раждане: 31 декември 1952 г. Гражданство: Иран. Паспорт №:
a) I0005159, издаден в Иран, б) 10005159, издаден в Иран.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Длъжност: ръководител на Организацията за авиационна промишленост (AIO). Дата на
раждане: 15 януари 1954 г. Паспорт №: А0002987, издаден в Иран. Друга информация: изпълнявал длъжността
заместник-министър на отбраната.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(12) Ahmad Derakhshandeh. Длъжност: председател и изпълнителен директор на Bank Sepah, която осигурява
подкрепа за AIO и нейните дъщерни структури, включително SHIG и SBIG, посочени в Резолюция 1737 (2006).
Дата на раждане: 11 август 1956 г. Адрес: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Техеран, Ислямска
република Иран.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(13) Mohammad Eslami. Звание: доктор. Друга информация: ръководител на Института за обучение и научни
изследвания в отбранителните индустрии. Известен още като: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed
Islami. Друга информация: изпълнявал длъжността заместник-министър на отбраната от 2012 г. до 2013 г.
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
(14) Reza-Gholi Esmaeli. Длъжност: началник на отдел „Търговия и международни отношения“, Организация за
авиационна промишленост (AIO). Дата на раждане: 3 април 1961 г. Известен още като: Reza-Gholi Ismaili.
Паспорт №: A0002302, издаден в Ислямска република Иран.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Високопоставен учен в MODAFL и бивш ръководител на Научноизследова
телския център по физика (PHRC). Паспорт №: a) A0009228 (непотвърден (вероятно ирански), б) 4229533
(непотвърден (вероятно ирански). Друга информация: Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е
помолила с него да се проведе разговор за дейността на PHRC за периода, през който той го е оглавявал, което е
било отказано от Иран.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
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(16) Mohammad Hejazi. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ съпротивителните сили Bassij. Дата на
раждане: 1959 г. Място на раждане: Исфахан, Ислямска република Иран. Известен още като: Mohammed Hijazi.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(17) Mohsen Hojati. Длъжност: ръководител на Fajr Industrial Group, посочена в Резолюция 1737 (2006) за ролята
си в програмата за балистични ракети. Дата на раждане: 28 септември 1955 г. Паспорт №: G4506013, издаден в
Ислямска република Иран.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Длъжност: ръководител на Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), посочена в
Резолюция 1737 (2006) за ролята си в програмата за балистични ракети. Дата на раждане: 10 септември 1958 г.
Паспорт №: A0030940, издаден в Ислямска република Иран.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(22) Naser Maleki. Длъжност: ръководител на Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), посочена в Резолюция 1737
(2006) за ролята си в иранската програма за балистични ракети. Дата на раждане: 1960 г. Паспорт №:
A0003039, издаден в Ислямска република Иран. Национален идентификационен номер: Ислямска република
Иран 0035-11785, издаден в Ислямска република Иран. Друга информация: Naser Maleki е също служител на
MODAFL, който ръководи работата по програмата за балистични ракети Shahab-3. Shahab-3 е използваната в
момента от Иран балистична ракета с далечен обсег.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(26) Mohammad Reza Naqdi. Звание: бригаден генерал. Дата на раждане: а) 11 февруари 1949 г., б) 11 февруари
1952 г., в) 11 февруари 1953 г., г) 11 февруари 1961 г. Място на раждане: a) Najaf, Ирак, б) Техеран, Ислямска
република Иран. Друга информация: бивш заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили по
въпросите на логистиката и индустриалните научни изследвания. Началник на държавния щаб за борба с контра
бандата, участва в усилията за заобикаляне на санкциите, наложени с резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007) на
СС на ООН.
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Звание: генерал-лейтенант. Длъжност: ректор на Университета за отбранителни
технологии Malek Ashtar. Друга информация: Химическият факултет на Университета за отбранителни
технологии Ashtar е свързан с MODALF и е извършвал експерименти с берилий. Заместник-министър на науката,
научните изследвания и технологиите.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(33) Morteza Rezaie. Звание: бригаден генерал. Длъжност: заместник-командващ Ислямската революционна гвардия.
Дата на раждане: 1956 г. Известен още като: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(34) Morteza Safari. Звание: контраадмирал. Длъжност: командващ военноморските сили на Ислямската
революционна гвардия. Известен още като: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(35) Yahya Rahim Safavi. Звание: генерал-майор. Длъжност: командващ Ислямската революционна гвардия (Pasdaran).
Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Исфахан, Ислямска република Иран. Известен още като: Yahya
Raheem Safavi.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(37) Hosein Salimi. Звание: генерал. Длъжност: командващ военновъздушните сили, Ислямска революционна гвардия
(Pasdaran). Известен още като: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi;
Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Паспорт №: D08531177, издаден в
Ислямска република Иран.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
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(38) Qasem Soleimani. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ силите Qods. Дата на раждане: 11 март
1957 г. Място на раждане: Qom, Ислямска република Иран. Известен още като: Qasim Soleimani; Qasem
Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim
Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Паспорт №: 008827, издаден в Иран. Друга
информация: повишен в чин генерал-майор, като запазва длъжността си на командващ силите Qods.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(40) Mohammad Reza Zahedi. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ сухопътните сили на Ислямската
революционна гвардия. Дата на раждане: 1944 г. Място на раждане: Исфахан, Ислямска република Иран.
Известен още като: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(41) Mohammad Baqer Zolqadr. Длъжност: генерал, офицер от Ислямската революционна гвардия, заместникминистър на вътрешните работи по сигурността. Известен още като: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr
Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(42) Azim Aghajani. Длъжност: член на силите Qods на IRGC, който действа под ръководството на командващия
силите Qods генерал-майор Qasem Soleimani, посочен от Съвета за сигурност на ООН в Резолюция 1747
(2007). Известен още като: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. гражданство: Ислямска република Иран. Паспорт
№: a) 6620505, издаден в Ислямска република Иран, б) 9003213, издаден в Ислямска република Иран. Друга
информация: улеснявал е извършването на действия в нарушение на точка 5 от Резолюция 1747 (2007), в която
се забранява износът на оръжия и свързани с тях материали от Иран.
Дата на посочване от ООН: 18.4.2012 г.
(43) Ali Akbar Tabatabaei. Длъжност: член на силите Qods на IRGC, който действа под ръководството на
командващия силите Qods генерал-майор Qasem Soleimani, посочен от Съвета за сигурност на ООН в
Резолюция 1747 (2007). Дата на раждане: 1967 г. Известен още като: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber
Tahmaesebi, б) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. гражданство: Ислямска
република Иран. Паспорт №: a) 9003213, издаден в Иран / неизвестен, б) 6620505, издаден в Иран /
неизвестен. Друга информация: улеснявал е извършването на действия в нарушение на точка 5 от Резолюция
1747 (2007), в която се забранява износът на оръжия и свързани с тях материали от Иран.
Дата на посочване от ООН: 18.4.2012 г.
Образувания
(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Изв. още като: Ammunition Industries Group. Друга
информация: а) AMIG контролира 7th of Tir, образувание, посочено в Резолюция 1737 (2006) за ролята му в
програмата за центрофуги на Иран. AMIG от своя страна е собственост и се контролира от DIO, посочена в
Резолюция 1737 (2006).
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(8)

Cruise Missile Industry Group. Изв. още като: Naval Defense Missile Industry Group. Друга информация:
производство и усъвършенстване на крилати ракети. Отговаря за морски ракети, включително крилати ракети.
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(9)

Организация на отбранителните индустрии (DIO). Друга информация: обединяващо образувание, контролирано
от MODAFL, някои от подчинените структури на което са участвали в производството на съставни части за
програмата за центрофуги и в ракетната програма.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(15) Fajr Industrial Group. Друга информация: а) завод за производство на уреди, б) образувание, подчинено на AIO.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
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(22) Kala-Electric. Изв. още като: Kalaye Electric. Друга информация: доставчик за пилотния център за обогатяване на
гориво (PFEP) в Natanz.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(36) Parchin Chemical Industries. Друга информация: клон на DIO, който произвежда боеприпаси, експлозиви, както
и твърдо реактивно гориво за ракети.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(37) Pars Aviation Services Company. Друга информация: извършва поддръжка на различни летателни апарати,
включително МИ-171, използвани от военновъздушните сили на IRGC.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(41) Qods Aeronautics Industries. Друга информация: произвежда безпилотни летателни апарати (БЛА), парашути,
парапланери, мотопарапланери и др. IRGC обяви, че използва тези продукти като част от своята доктрина за
водене на „асиметрична война“.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(43) Sanam Industrial Group. Друга информация: образувание, подчинено на AIO, което е закупило оборудване за
ракетната програма от името на AIO.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(45) 7th of Tir. Друга информация: образувание, подчинено на DIO, за което се смята, че участва пряко в ядрената
програма на Иран.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Друга информация: образувание, подчинено на AIO.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Друга информация: образувание, подчинено на AIO.
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
(52) Sho'a' Aviation. Друга информация: произвежда микролампи, които IRGC твърди, че използва като част от своята
доктрина за водене на „асиметрична война“.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
(56) Ya Mahdi Industries Group. Друга информация: образувание, подчинена на AIO, което се занимава с внос на
ракетно оборудване.
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.“
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