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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/847
af 18. juni 2020
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)

På grundlag af en gennemgang af bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP har Rådet konkluderet, at de restriktive
foranstaltninger over for alle personer og enheder, der er opført på listen i bilaget, bør opretholdes, i det omfang
deres navne ikke er nævnt i bilag VI til nævnte afgørelse.

(3)

Rådet har også konkluderet, at 10 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.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2020.
På Rådets vegne
A. METELKO-ZGOMBIĆ

Formand

(1) EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.
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BILAG

Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres således:
DA

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 oplysninger de tilsvarende oplysninger i listen under underoverskrift »A. Personer«:
Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen
den

Ebrahim MAHMUDZADEH

Tidligere administrerende direktør for Iran Electronic Industries (jf. del B, nr. 20).
Nuværende generaldirektør for Armed Forces Social Security Organization.

23.6.2008

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

Tidligere leder af Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), alias Cruise Missile
Industry Group. Denne organisation var omfattet af UNSCR 1747 og opført på
listen i bilag I til fælles holdning 2007/140/FUSP.

26.7.2010

25.

Fødselsdato: 21.9.1969
Sayed Shamsuddin BORBORUDI
(alias Seyed Shamseddin BORBO
ROUDI)

Tidligere vicechef for Atomic Energy Organisation of Iran, der er opført på FN's
liste; refererede til Feridun Abbasi Davani, der er opført på FN's liste. Har mindst
siden 2002 været involveret i det iranske nukleare 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 materiel til Irans nukleare våbenprogram.

1.12.2011«

Den Europæiske Unions Tidende

»8.

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 oplysninger de tilsvarende oplysninger i listen under underoverskrift »B. Enheder«:
Navn

Khala Afarin Pars (alias PISHRO
KHALA AFARIN COMPANY)

Begrundelse

Seneste kendte adresse: Unit 5, 2nd
Floor, No 75, Mehran Afrand St,
Sattarkhan St, Teheran.

Deltager i indkøb af udstyr og materiel, der anvendes direkte i det iranske nukleare
program.

Opført på listen
den

1.12.2011

19.6.2020

»87.

Identificerende oplysninger

161.

Sharif University of Technology

Seneste kendte adresse: Azadi
Ave/Street, P.O. Box 11365-11155,
Teheran, Iran, Tlf. +98 21 66 161
E-mail: info@sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) har en række samarbejdsaftaler med
organisationer under den iranske regering, der er opført på FN's og/eller EU's
liste, og som opererer på militære eller militærrelaterede områder, navnlig inden
for produktion og indkøb af ballistiske missiler. Dette omfatter en aftale med
Aerospace Industries Organisation, der er opført på EU's liste, bl.a. for
fremstilling af satellitter, samarbejde med det iranske forsvarsministerium og
Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) om minimotorbådskonkurrencer, en
bredere aftale med IRGC's luftvåben, der dækker udvikling og styrkelse af
universitetets forbindelser, organisatoriske og strategiske samarbejde. SUT
deltager i en aftale med seks universiteter, der støtter den iranske regering
gennem forsvarsrelateret forskning.
Samlet set har de et væsentligt engagement med den iranske regering på militære
eller militærrelaterede områder, der udgør støtte til den iranske regering

Opført på listen
den

8.11.2014«

3) Under overskriften »II. Islamic Revolutionary Guard Corps« erstatter følgende oplysninger de tilsvarende oplysninger i listen under underoverskrift »A. Personer«:
Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen
den

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

Tidligere kommandør i IRGC.

23.6.2008

7.

IRGC-brigadegeneral Mostafa Mo
hammad NAJJAR

Tidligere indenrigsminister og tidligere minister (MODAFL) med ansvar for alle
militære programmer, herunder programmer for ballistiske missiler. Nuværende
ledende rådgiver for chefen for de væbnede styrkers generalstab.

23.6.2008

8.

IRGC-brigadegeneral Mohammad
Reza NAQDI

Vicekoordinator i IRGC. Tidligere vicekommandør i IRGC for kulturelle og sociale
anliggender. Tidligere kommandør i Basij Resistance Force.

26.7.2010

11.

IRGC-brigadegeneral Hossein SA
LAMI

Kommandør i IRGC.

26.7.2010

Fødested: Nadjaf, Irak
Fødselsdato: 1953
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Begrundelse

DA

Identificerende oplysninger

19.6.2020

Navn

13.

IRGC-brigadegeneral Ahmad VAHI
DI

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Formand for Supreme National Defense University og tidligere minister for
MODAFL.

Opført på listen
den
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Navn

23.6.2008«.
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