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FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/855
af 27. maj 2019
om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for
Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (1), særlig artikel 46, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 23. marts 2012 forordning (EU) nr. 267/2012.

(2)

I overensstemmelse med artikel 46, stk. 7, i forordning (EU) nr. 267/2012 har Rådet taget listen over udpegede
personer og enheder i bilag IX og bilag XIV til forordningen op til revision.

(3)

Rådet har besluttet, at 17 oplysninger i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 bør ajourføres.

(4)

Forordning (EU) nr. 267/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(1) EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2019.
På Rådets vegne
N. HURDUC
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BILAG

I bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 foretages følgende ændringer:
1) under overskriften »I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende
ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering«, erstatter følgende rækker de tilsvarende
oplysninger i listen under underoverskrift »A. Personer«:

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen
den

»14.

Brigadegeneral
Mohammad NADERI

Leder af Irans Aviation Industries Organisation
(IAIO). Tidligere leder af Irans Aerospace Industries
Organisation (AIO). AIO har deltaget i følsomme
iranske programmer.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

Nuværende sikkerhedschef for Forsvarsministeriets
logistikforskningsinstitut, Organisation of Defensive
Innovation and Research (SPND), der ledes af Moh
sen Fakhrizadeh-Mahabadi, der er opført på FN's li
ste. IAEA har konfronteret Iran med sin bekymring
over Irans nukleare programs eventuelle militærdi
mension, men Iran nægter at samarbejde herom.
Som sikkerhedschef er Davoud Babaei ansvarlig for
tilbageholdelse af information, herunder til IAEA.

1.12.2011

Vicechef for Atomic Energy Organisation of Iran
(AEOI), der er opført på FN's liste; refererer til Feri
dun Abbasi Davani, der er opført på FN's liste. Har
mindst siden 2002 været involveret i det iranske nu
kleare program, herunder som tidligere indkøbs- og
logistikchef hos AMAD, hvor han havde ansvaret for
anvendelse af dækvirksomheder, som f.eks. Kimia
Madan, i forbindelse med indkøb af udstyr og mate
riel til Irans nukleare våbenprogram.

1.12.2011

Tidligere minister for videnskab, forskning og tekno
logi. Han har ydet støtte til Irans spredningsføl
somme nukleare aktiviteter.

1.12.2011«

25.

Sayed Shamsuddin
BORBORUDI

Født: 21. september
1969

alias Seyed Shamseddin
BORBOROUDI

27.

Kamran DANESHJOO
(alias DANESHJOU)

2) under overskriften »I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende
ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering«, erstatter følgende rækker de tilsvarende
oplysninger i listen under underoverskrift »B. Enheder«:
Opført på listen
den

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

»12.

Fajr Aviation Composite
Industries

Mehrabad Airport, P.O.
Box 13445-885,
Teheran, Iran

Datterselskab af IAIO under MODAFL, begge opført
på EU's liste, som især fremstiller kompositmaterialer
til flyindustrien.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road
End of Seyyedi St., P.O.
Box 91735-549, 91735
Mashhad, Iran, tlf.:
+98 511 3853008,
+98 511 3870225

Dæknavn for Khorasan Metallurgy Industries, der er
opført på FN's liste og underlagt Ammunition Indu
stries Group (AMIG).

1.12.2011
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Identificerende oplysninger

Organisation of
Defensive Innovation
and Research (SPND)

28.5.2019

Begrundelse

Organisation of Defensive Innovation and Research
(SPND) støtter Irans spredningsfølsomme nukleare
aktiviteter direkte. IAEA har knyttet forbindelse mel
lem SPND og bekymringerne over de eventuelle mi
litære dimensioner af Irans atomprogram. SPND dri
ves af Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, der er opført
på FN's liste, og indgår i Ministry of Defence and Ar
med Forces Logistics (MODAFL), der er opført på
EU's liste.

Opført på listen
den

22.12.2012«

3) under overskrift II erstatter følgende rækker de tilsvarende oplysninger i listen under underoverskrift »A. Personer«:

Navn

»1.

IRGC-brigadegeneral
Javad DARVISH-VAND

3.

Parviz FATAH

4.

5.

Identificerende oplysninger

23.6.2008

Medlem af IRGC. Tidligere energiminister.

26.7.2010

IRGC-brigadegeneral
Seyyed Mahdi FARAHI

Tidligere leder af Irans Aerospace Industries Organi
sation (AIO) og tidligere administrerende direktør
i Defence Industries Organisation (DIO), der er op
ført på FN's liste. Medlem af IRGC og viceminister
i Irans Ministry of Defense for Armed Forces Logis
tics (MODAFL).

23.6.2008

IRGC-brigadegeneral Ali

Medlem af IRGC. Medlem af det øverste nationale
sikkerhedsråd og involveret i politikudformningen på
det nukleare område.

23.6.2008

Medlem af IRGC. Har haft ledende stillinger i MO
DAFL.

23.6.2008

IRGC-brigadegeneral
Ahmad VAHIDI

Tidligere minister i MODAFL.

23.6.2008

Abolghassem Mozaffari

Tidligere leder af Khatam al-Anbiya Construction
Headquarters.

1.12.2011«

Født i 1961

IRGC-brigadegeneral Ali
SHAMSHIRI

13.

15.

Opført på listen
den

Tidligere viceminister og generalinspektør i MO
DAFL.

HOSEYNITASH

12.

Begrundelse

SHAMS

4) under overskrift II erstatter følgende oplysning den tilsvarende oplysning i listen under underoverskrift »B. Enheder«:

Navn

»11.

Behnam Sahriyari
Trading Company

Identificerende oplysninger

Postadresse: Ziba
Building, 10th Floor,
Northern Sohrevardi
Street, Teheran, Iran

Begrundelse

Involveret i våbentransport på vegne af IRGC.

Opført på listen
den

23.1.2012«
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5) under overskriften »I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende
ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering«, under underoverskrift »B. Enheder«
tilføjes følgende punkt:
Navn

»20.

b) Iran
Communications
Industries (ICI)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

P.O. Box 19295-4731,
Pasdaran Avenue,
Teheran, Iran; Alternativ
adresse: P.O. Box
19575-131, 34
Apadana Avenue,
Teheran, Iran; Alternativ
adresse: Shahid Langary
Street, Nobonyad
Square Ave, Pasdaran,
Teheran

Iran Communications Industries, der er et dattersel
skab af Iran Electronics Industries, (opført på EU's li
ste), fremstiller forskellige produkter, herunder kom
munikationssystemer, flyelektronik, optisk og
elektrooptisk udstyr, mikroelektronik, informations
teknologi, udstyr til afprøvning og måling, telekom
munikationssikkerhed, elektronisk krigsførelse, frem
stilling og regenerering af radarrør samt raketstyr.

Opført på listen
den

26.7.2010«

6) under overskriften »I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende
ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering«, under underoverskrift »B. Enheder«
udgår følgende punkt:
Navn

»19.

Iran Communications
Industries (ICI)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

P.O. Box 19295-4731,
Pasdaran Avenue,
Teheran, Iran; Alternativ
adresse: P.O. Box
19575-131, 34
Apadana Avenue,
Teheran, Iran; Alternativ
adresse: Shahid Langary
Street, Nobonyad
Square Ave, Pasdaran,
Teheran

Iran Communications Industries, der er et dattersel
skab af Iran Electronics Industries (jf. nr. 20), frem
stiller forskellige produkter, herunder kommunikati
onssystemer, flyelektronik, optisk og elektrooptisk
udstyr, mikroelektronik, informationsteknologi, ud
styr til afprøvning og måling, telekommunikations
sikkerhed, elektronisk krigsførelse, fremstilling og re
generering af radarrør samt raketstyr. Disse
produkter kan anvendes i forbindelse med program
mer, der er omfattet af sanktioner i henhold til
UNSCR 1737.

Opført på listen
den

26.7.2010«

7) under overskrift II, under underoverskrift »B. Enheder« tilføjes følgende punkt:
Navn

»12.

Etemad Amin Invest Co
Mobin

Identificerende oplysninger

Pasadaran Av. Teheran,
Iran

Begrundelse

Et selskab, der ejes eller kontrolleres af IRGC, der bi
drager til at finansiere regimets strategiske interesser.

Opført på listen
den

26.7.2010«

8) under overskriften »I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende
ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering«, under underoverskrift »B. Enheder«
udgår følgende punkt:
Navn

»10.

Etemad Amin Invest Co
Mobin

Identificerende oplysninger

Pasadaran Av. Teheran,
Iran

Begrundelse

Etemad Amin Invest Co Mobin står Naftar og Bo
nyad-e Mostazafan nær og medvirker til finansiering
af styrets og den iranske parallelstats strategiske
interesser.

Opført på listen
den

26.7.2010«

