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I
(Lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2017/1123
af 20. juni 2017
om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige
finansielle ramme for årene 2014-2020
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 312,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
efter en særlig lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Særlige instrumenter er i vidt omfang blevet anvendt i de første år af gennemførelsen af den flerårige finansielle
ramme for 2014-2020 (FFR), som er fastlagt i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (1), for at imødegå
de nye udfordringer, der er opstået i de europæiske nabolande, og som har krævet en hurtig og omfattende EUindsats for at håndtere deres omfattende humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

(2)

De omstændigheder, der gav anledning til disse ekstraordinære foranstaltninger, og behovet for at gøre en
yderligere indsats foreligger stadig, hvilket illustreres af, at der i budgettet for 2017 igen blev gjort brug af
margener og særlige instrumenter, hvilket mindsker de tilgængelige budgetmidler til imødegåelse af sådanne
situationer i den resterende del af den flerårige finansielle ramme.

(3)

For at udvise særlig og størst mulig fleksibilitet og for at sikre, at betalingsbevillingerne er tilstrækkelige til, at
Unionen kan opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med artikel 323 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde, er det nødvendigt at forhøje maksimumsbeløbene for justeringen af betalingslofterne for
årene 2019-2020 under den samlede margen for betalinger.

(4)

For at Unionen kan fastholde en tilstrækkelig kapacitet til at reagere på uforudsete omstændigheder med særlig
fokus på de nye udfordringer, bør nødhjælpsreserven og fleksibilitetsinstrumentet styrkes, de midlertidige
begrænsninger for sammensætningen af den samlede margen for forpligtelser bør afskaffes, og anvendel
sesområdet for den samlede margen for forpligtelser bør udvides.

(1) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene
2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
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(5)

Der bør også sikres specifik og maksimal mulig fleksibilitet ved at give mulighed for at stille uudnyttede beløb fra
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til rådighed
for fleksibilitetsinstrumentet.

(6)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 3, stk. 2, affattes således:
»2.
De særlige instrumenter, som er omhandlet i artikel 9-15, sikrer fleksibiliteten i FFR'en og fastsættes for at give
mulighed for en problemfri afvikling af budgetproceduren. Når det er nødvendigt at anvende midler fra nødhjælps
reserven, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, fleksibilitetsinstrumentet, Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen, margenen til uforudsete udgifter, den specifikke fleksibilitet til at tackle ungdomsarbejdsløshed og
styrke forskning og den samlede margen for forpligtelser til vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse,
og til migrations- og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 (*),
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 (**) og den interinstitutionelle aftale mellem EuropaParlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om budgetsamarbejde og om forsvarlig økonomisk
forvaltning (***), kan der opføres forpligtelsesbevillinger på budgettet ud over de lofter for de pågældende
udgiftsområder, som er fastsat i FFR'en.
(*) Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidari
tetsfond (EUT L 311 af 14.11.2002, s. 3).
(**) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).
(***) Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om
budgetdisciplin, om budgetsamarbejde og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013,
s. 1).«.
2) Artikel 5, stk. 2, affattes således:
»2.
De årlige justeringer må for årene 2018-2020 ikke overstige følgende maksimumsbeløb (i 2011-priser)
sammenlignet med det oprindelige betalingsloft i de pågældende år:
2018 — 7 mia. EUR
2019 — 11 mia. EUR
2020 — 13 mia. EUR.«
3) I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende litra:
»f) beregning af de beløb, der stilles til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet i henhold til artikel 11, stk. 1, andet
afsnit.«.
4) Artikel 9, stk. 2, affattes således:
»2.
Det årlige beløb, som indgår i reserven, fastsættes til 300 mio. EUR (i 2011-priser) og kan i overensstemmelse
med finansforordningen anvendes frem til år n+1. Reserven opføres i Unionens almindelige budget som en
hensættelse. Den del af det årlige beløb, der stammer fra det foregående år, anvendes først. Den del af det årlige beløb
fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder.«.
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5) Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
Fleksibilitetsinstrumentet
1.
Formålet med fleksibilitetsinstrumentet er for et givet regnskabsår og inden for det angivne beløb at gøre det
muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et
eller flere andre udgiftsområder. Med forbehold af andet afsnit skal der være et loft på 600 mio. EUR (i 2011-priser)
over det årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet.
Hvert år, begyndende med 2017, forhøjes de årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet, med:
a) et beløb svarende til den del af det årlige beløb til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, der er bortfaldet i det
foregående år i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1
b) et beløb svarende til den del af det årlige beløb til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der er
bortfaldet i det foregående år.
Beløb, der er stillet til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet i henhold til andet afsnit, skal anvendes
i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i denne artikel.
2.
Den ubrugte del af det årlige beløb, der indgår i fleksibilitetsinstrumentet, kan anvendes frem til år n+3. Den
del af det årlige beløb, der stammer fra tidligere år, anvendes først i den rækkefølge, hvori de er blevet overført. Den
del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+3, bortfalder.«.
6) Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
Den samlede margen for forpligtelser til vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse, og til
migrations- og sikkerhedsforanstaltninger
1.
Disponible margener under FFR-lofterne for forpligtelsesbevillinger udgør en samlet FFR-margen for
forpligtelser, der stilles til rådighed ud over de i FFR'en fastsatte lofter for årene 2016-2020 til politiske mål
vedrørende vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse, og til migration og sikkerhed.
2.
Kommissionen beregner hvert år som led i den tekniske justering, der er omhandlet i artikel 6, det beløb, der er
til rådighed. Den samlede FFR-margen eller en del deraf kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for
budgetprocedurens rammer i henhold til artikel 314 i TEUF.«.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 20. juni 2017.
På Rådets vegne
H. DALLI

Formand
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II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1124
af 23. juni 2017
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. 6,
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)

Beslutter De Forenede Nationer at ændre de identificerende oplysninger for en person eller enhed, der opført på
listen, skal Rådet i henhold til artikel 46, stk. 6, ændre bilag VIII til forordning (EU) nr. 267/2012
i overensstemmelse hermed.

(3)

De Forenede Nationer har besluttet at ændre de identificerende oplysninger for 23 personer og 14 enheder, der er
opført på listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 267/2012.

(4)

Bilag VIII til forordning (EU) nr. 267/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag VIII 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 23. juni 2017.
På Rådets vegne
H. DALLI

Formand
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BILAG

De identificerende oplysninger og andre oplysninger om de personer og enheder, der er nævnt nedenfor og på listen
i bilag VIII til forordning (EU) nr. 267/2012, affattes således:
»Liste over personer og enheder, jf. artikel 23, stk. 1

A. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler
Fysiske personer
1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Funktion: seniorforsker i Forsvarsministeriet (MODAFL). Fødselsdato: a) 1958
b) 1959. Fødested: Abadan, (Den Islamiske Republik) Iran. Andre oplysninger: har »forbindelser til Instituttet for
Anvendt Fysik. Arbejder nært sammen med Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.«
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007

3)

Ali Akbar Ahmadian. Titel: viceadmiral. Funktion: leder af den fælles stab for Den Islamiske Revolutionsgarde
(IRGC). Fødselsdato: 1961. Fødested: Kerman, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Ali Akbar Ahmadian. Andre
oplysninger: ændret stilling.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funktion: leder af finans- og budgetafdelingen, Aerospace Industries
Organisation (AIO). Fødselsdato: 31. december 1952. Nationalitet: Iran. Pasnummer: a) I0005159, udstedt i Iran
b) 10005159, udstedt i Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funktion: leder af Aerospace Industries Organisation (AIO). Fødselsdato: 15. januar
1954. Pasnummer: A0002987, udstedt i Iran. Andre oplysninger: Tidligere viceforsvarsminister.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
12) Ahmad Derakhshandeh. Funktion: formand og administrerende direktør for Bank Sepah, som støtter AIO og
dens underordnede enheder, herunder SHIG og SBIG, som begge er omfattet af resolution 1737 (2006).
Fødselsdato: 11. august 1956. Adresse: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Teheran, (Den
Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
13) Mohammad Eslami. Titel: dr. Andre oplysninger: leder af forsvarsindustriernes uddannelses- og forsknings
institut. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Andre oplysninger: viceforsvarsminister
fra 2012 til 2013.
Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008
14) Reza-Gholi Esmaeli. Funktion: leder af afdelingen for handel og internationale anliggender, Aerospace Industries
Organisation (AIO). Fødselsdato: 3. april 1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Pasnummer: A0002302, udstedt
i (Den Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. seniorforsker i MODAFL og tidligere leder af Physics Research Centre (PHRC).
Pasnummer: a) A0009228 (ubekræftet (sandsynligvis Iran)) b) 4229533 (ubekræftet (sandsynligvis Iran)). Andre
oplysninger: IAEA har anmodet om at interviewe ham om PHRC's aktiviteter i den periode, hvor han var leder,
men Iran har nægtet dette.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
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16) Mohammad Hejazi. Titel: brigadegeneral. Funktion: kommandør i Bassij-modstandsstyrken. Fødselsdato: 1959.
Fødested: Isfahan, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Mohammed Hijazi.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
17) Mohsen Hojati. Funktion: leder af Fajr Industrial Group, som er omfattet af resolution 1737 (2006) på grund af
sin rolle i programmet for ballistiske missiler. Fødselsdato: 28. september 1955. Pasnummer: G4506013,
udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funktion: leder af Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), som er omfattet af
resolution 1737 (2006) på grund af sin rolle i programmet for ballistiske missiler. Fødselsdato: 10. september
1958. Pasnummer: A0030940, udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
22) Naser Maleki. Funktion: leder af Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), som er omfattet af resolution 1737
(2006) på grund af sin rolle i Irans program for ballistiske missiler. Fødselsdato: 1960. Pasnummer: A0003039,
udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran. Nationalt identitetsnummer: (Den Islamiske Republik) Iran. 003511785, udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran. Andre oplysninger: Naser Maleki er også embedsmand
i MODAFL og tilsynsførende for arbejdet med det ballistiske missilprogram Shahab-3. Shahab-3 er Irans
nuværende ballistiske langdistancemissil.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
26) Mohammad Reza Naqdi. Titel: brigadegeneral. Fødselsdato: a) 11. februar 1949 b) 11. februar 1952
c) 11. februar 1953 d) 11. februar 1961. Fødested: a) Najaf, Irak b) Teheran, (Den Islamiske Republik) Iran.
Andre oplysninger: tidligere vicechef for de væbnede styrkers generalstab for logistik og industriforskning. Leder
af det statslige hovedkvarter for bekæmpelse af smugleri, involveret i forsøg på at omgå sanktioner pålagt ved
UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).
Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008
28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: generalløjtnant. Funktion: rektor for Malek Ashtar University of Defence
Technology. Andre oplysninger: det kemiske fakultet ved Ashtar University of Defence Technology, tilknyttet
MODALF og har foretaget forsøg med beryllium. Viceminister for videnskab, forskning og teknologi.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
33) Morteza Rezaie. Titel: brigadegeneral. Funktion: vicekommandør i IRGC. Fødselsdato: 1956. Alias: Mortaza
Rezaie, Mortaza Rezai, Morteza Rezai.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
34) Morteza Safari. Titel: kontreadmiral. Funktion: kommandør i IRGC's søværn. Alias: Mortaza Safari; Morteza
Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
35) Yahya Rahim Safavi. Titel: generalmajor. Funktion: kommandør, IRGC (Pasdaran). Fødselsdato: 1952. Fødested:
Isfahan, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Yahya Raheem Safavi.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
37) Hosein Salimi. Titel: general. Funktion: kommandør i luftvåbnet, IRGC (Pasdaran). Alias: Husain Salimi; Hosain
Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi;
Hossein Saleemi. Pasnummer: D08531177, udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
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38) Qasem Soleimani. Titel: brigadegeneral. Funktion: kommandør i Qodsstyrken. Fødselsdato: 11. marts 1957.
Fødested: Qom, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani;
Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji
Qassem; Sarder Soleimani. Pasnummer: 008827, udstedt i Iran. Andre oplysninger: forfremmet til generalmajor,
har bevaret sin stilling som kommandør i Qodsstyrken.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
40) Mohammad Reza Zahedi. Titel: brigadegeneral. Funktion: kommandør i IRGC's landstyrker. Fødselsdato: 1944.
Fødested: Isfahan, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
41) Mohammad Baqer Zolqadr. Funktion: general, officer i IRGC, viceindenrigsminister for sikkerhedsanliggender.
Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer
Zolqader.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
42) Azim Aghajani. Funktion: medlem af IRGC's Qodsstyrke, der opererer under ledelse af Qodsstyrkekommandør
generalmajor Qasem Soleimani, som blev udpeget af FN's Sikkerhedsråd i resolution 1747 (2007). Alias: Azim
Adhajani; Azim Agha-Jani. Nationalitet: (Den Islamiske Republik) Iran. Pasnummer: a) 6620505 udstedt i (Den
Islamiske Republik) Iran b) 9003213 udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran. Andre oplysninger: lettede en
overtrædelse af punkt 5 i resolution 1747 (2007), der forbyder eksport af våben og tilknyttet materiel fra Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 18.4.2012
43) Ali Akbar Tabatabaei. Funktion: medlem af IRGC's Qodsstyrke, der opererer under ledelse af Qodsstyrke
kommandør generalmajor Qasem Soleimani, som blev udpeget af FN's Sikkerhedsråd i resolution 1747 (2007).
Fødselsdato: 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali
Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Nationalitet: (Den Islamiske Republik) Iran. Pasnummer: a) 9003213
udstedt i Iran/ukendt b) 6620505 udstedt i Iran/ukendt. Andre oplysninger: lettede en overtrædelse af punkt 5
i resolution 1747 (2007), der forbyder eksport af våben og tilknyttet materiel fra Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 18.4.2012

Enheder
3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Alias: Ammunition Industries Group. Andre oplysninger:
a) AMIG kontrollerer 7th of Tir, som er omfattet af resolution 1737 (2006) på grund af sin rolle i Irans centrifu
geprogram. AMIG selv ejes og kontrolleres af DIO, der er omfattet af resolution 1737 (2006).
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007

8)

Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. Andre oplysninger: fremstilling og
udvikling af krydsermissiler. Ansvarlig for søbaserede missiler, herunder krydsermissiler.
Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008

9)

Defence Industries Organisation (DIO). Andre oplysninger: overordnet MODAFL-kontrolleret enhed, hvoraf visse
underordnede enheder har været involveret i fremstilling af komponenter til centrifugeprogrammet og
i missilprogrammet.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006

15) Fajr Industrial Group. Andre oplysninger: a) instrumenteringsfabrik, b) underordnet enhed i AIO.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
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22) Kala-Electric. Alias: Kalaye Electric. Andre oplysninger: leverandør til pilotberigningsanlæg Natanz.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
36) Parchin Chemical Industries. Andre oplysninger: afdeling i DIO, som fremstiller ammunition, sprængstoffer samt
faste drivladninger til raketter og missiler.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
37) Pars Aviation Services Company. Andre oplysninger: vedligeholder forskellige fly, herunder MI-171, der
anvendes af IRGC's luftvåben.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
41) Qods Aeronautics Industries. Andre oplysninger: fremstiller ubemandede luftfartøjer (UAV'er), faldskærme,
glideskærme, motoriserede glideskærme mv. IRGC har slået stort op, at det anvender disse produkter som led
i sin doktrin om asymmetrisk krigsførelse.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
43) Sanam Industrial Group. Andre oplysninger: underordnet AIO og har på vegne af AIO indkøbt udstyr til
missilprogrammet.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
45) 7th of Tir. Andre oplysninger: underordnet enhed i DIO og almindeligt anerkendt som værende direkte
involveret i Irans nukleare program.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Andre oplysninger: underordnet enhed i AIO.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andre oplysninger: underordnet enhed i AIO.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
52) Sho'a' Aviation. Andre oplysninger: fremstiller ultralette fly, som IRGC hævder at anvende som led i sin doktrin
om asymmetrisk krigsførelse.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
56) Ya Mahdi Industries Group. Andre oplysninger: underordnet enhed i AIO, som er involveret i internationalt
indkøb af missiludstyr.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1125
af 22. juni 2017
om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet repellenter (lugt), vegetabilske eller
animalske/talloliebeg, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009
om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig
det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg blev ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (2)
optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3). I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)
nr. 637/2012 (4) skal de pågældende medlemsstater sikre, at anmelderen, på hvis anmodning repellenter (lugt),
vegetabilske eller animalske/talloliebeg er blevet optaget, fremlægger yderligere bekræftende oplysninger om
ækvivalensen mellem specifikationerne af det tekniske materiale som industrielt fremstillet og specifikationerne af
det testmateriale, der er anvendt i toksicitetsdossiererne, samt om den toksikologiske profil for stoffet senest den
1. maj 2013 og 31. maj 2014.

(2)

Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009
og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5).

(3)

Den 29. april 2013 og 6. maj 2014 fremlagde anmelderen oplysninger til den rapporterende medlemsstat
Grækenland med henblik på at opfylde forpligtelsen om at fremlægge supplerende oplysninger, jf. betragtning 1.

(4)

Grækenland vurderede anmelderens oplysninger, herunder supplerende oplysninger om den første fremlæggelse,
der blev fremlagt under evalueringsprocessen. Grækenland fremlagde i oktober 2013 og november 2015 sin
vurdering i form af tillæg til udkastet til vurderingsrapporten for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(5)

Medlemsstaterne, ansøgeren og autoriteten blev hørt og bedt om at fremsætte bemærkninger til den
rapporterende medlemsstats vurdering.

(6)

På baggrund af de oplysninger, som anmelderen har fremlagt, den rapporterende medlemsstats vurdering af disse
oplysninger og medlemsstaternes og autoritetens kommentarer til denne vurdering finder Kommissionen, at der
ikke er fremlagt bekræftende oplysninger, da de oplysninger, som anmelderen har fremlagt, ikke er tilstrækkelige
til, at der kan drages konklusioner om en ækvivalens mellem specifikationerne på det tekniske materiale som
industrielt fremstillet og specifikationerne af det testmateriale, der er anvendt i toksicitetsdossiererne, eller den
toksikologiske profil for stoffet.

(1) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(2) Kommissionens direktiv 2008/127/EF af 18. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række
aktivstoffer (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89).
(3) Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).
(4) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 637/2012 af 13. juli 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU)
nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne jernsulfat, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/rå
tallolie, og repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg (EUT L 186 af 14.7.2012, s. 20).
(5) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).
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(7)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at fremsætte bemærkninger til Kommissionens betragtninger.

(8)

På trods af anmelderens argumenter er Kommissionen nået til den konklusion, at de fremlagte oplysninger er
ufuldstændige og ikke gør det muligt at drage konklusion om ækvivalensen mellem specifikationerne for det
tekniske materiale som industrielt fremstillet og specifikationerne af det testmateriale, der er anvendt i toksicitets
dossiererne, eller den toksikologiske profil for stoffet.

(9)

Godkendelsen af det pågældende aktivstof bør derfor tilbagekaldes.

(10)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(11)

Medlemsstaterne bør have tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det
pågældende aktivstof.

(12)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en
afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest
den 14. oktober 2018.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Tilbagekaldelse af godkendelse
Godkendelsen af aktivstoffet repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg tilbagekaldes.

Artikel 2
Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011
I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår nr. 251, vegetabilske eller animalske/rå tallolie,
repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg.

Artikel 3
Overgangsforanstaltninger
Medlemsstaterne skal tilbagekalde godkendelse for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder repellenter (lugt), vegetabilske
eller animalske/talloliebeg som aktivstof senest den 14. oktober 2017.

Artikel 4
Afviklingsperiode
Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009,
skal være så korte som muligt og udløbe senest den 14. oktober 2018.
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Artikel 5
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1126
af 23. juni 2017
om ændring af forordning (EF) nr. 903/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 373/2011, (EU)
nr. 374/2013 og (EU) nr. 1108/2014 for så vidt angår navnet på repræsentanten i EU for
indehaveren af godkendelsen af et præparat af Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertil
sætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. har i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en
ansøgning med forslag til ændring af navnet på sin repræsentant i EU for indehaveren af godkendelsen for så vidt
angår Kommissionens forordning (EF) nr. 903/2009 (2) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)
nr. 373/2011 (3), (EU) nr. 374/2013 (4) og (EU) nr. 1108/2014 (5).

(2)

Ansøgeren hævder, at Huvepharma NV Belgium er blevet den nye repræsentant for Miyarisan Pharmaceutical Co.
Ltd for fodertilsætningsstoffet 4b1830 præparat af Clostridium butyricum FERM-BP 2789 med virkning fra den
12. januar 2017. Ansøgeren har fremlagt relevante data til støtte for sin anmodning.

(3)

Den foreslåede ændring af repræsentanten for indehaveren af godkendelsen er af rent administrativ art og
indebærer ikke en ny vurdering af de pågældende tilsætningsstoffer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
er blevet underrettet om ansøgningen.

(4)

For at gøre det muligt for Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Huvepharma NV Belgium, at
udnytte sine markedsføringsrettigheder er det nødvendigt at ændre betingelserne for de pågældende godkendelser.
Forordning (EF) nr. 903/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 og (EU)
nr. 1108/2014 bør derfor ændres.

(5)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der nødvendiggør øjeblikkelig gennemførelse af de ændringer, som ved
nærværende forordning foretages i forordning (EF) nr. 903/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 373/2011,
(EU) nr. 374/2013 og (EU) nr. 1108/2014, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvori de eksisterende lagre
kan afvikles.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 903/2009 af 28. september 2009 om godkendelse af præparatet af Clostridium butyricum (FERM-BP
2789) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved
Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUT L 256 af 29.9.2009, s. 26).
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 373/2011 af 15. april 2011 om godkendelse af præparatet af Clostridium butyricum
(FERM-BP 2789) som fodertilsætningsstof til mindre udbredte fuglearter undtagen æglæggende fugle, fravænnede smågrise og mindre
udbredte svinearter (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 903/2009 (indehaver af godkendelsen er Miyarisan
Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUT L 102 af 16.4.2011, s. 10).
(4) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 374/2013 af 23. april 2013 om godkendelse af et præparat af Clostridium butyricum
(FERM BP-2789) som fodertilsætningsstof til hønniker (indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret
ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUT L 112 af 24.4.2013, s. 13).
5
( ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1108/2014 af 20. oktober 2014 om godkendelse af et præparat af Clostridium
butyricum (FERM BP-2789) som fodertilsætningsstof til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen er
Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUT L 301 af 21.10.2014, s. 16).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Ændring af forordning (EF) nr. 903/2009
I forordning (EF) nr. 903/2009 foretages følgende ændringer:
1) I titlen ændres »indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U« til »indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved
Huvepharma NV Belgium«.
2) I bilaget til forordning (EF) nr. 903/2009, anden kolonne »Navn på indehaveren af godkendelsen«, ændres »Miyarisan
Pharmaceutical Co. Ltd repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.« til »Miyarisan Pharmaceutical Co.
Ltd, repræsenteret ved Huvepharma NV Belgium«.

Artikel 2
Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 373/2011
I gennemførelsesforordning (EU) nr. 373/2011 foretages følgende ændringer:
1) I titlen ændres »indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U« til »indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved
Huvepharma NV Belgium«.
2) I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 373/2011, anden kolonne »Navn på indehaveren af godkendelsen«,
ændres »Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.« til »Miyarisan
Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Huvepharma NV Belgium«.

Artikel 3
Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 374/2013
I gennemførelsesforordning (EU) nr. 374/2013 foretages følgende ændringer:
1) I titlen ændres »indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U« til »indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved
Huvepharma NV Belgium«.
2) I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 374/2013, anden kolonne »Navn på indehaveren af godkendelsen«,
ændres »Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.« til »Miyarisan
Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Huvepharma NV Belgium«.

Artikel 4
Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1108/2014
I gennemførelsesforordning (EU) nr. 1108/2014 foretages følgende ændringer:
1) I titlen ændres »indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U« til »indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret ved
Huvepharma NV Belgium«.
2) I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1108/2014, anden kolonne, ændres »Miyarisan Pharmaceutical Co.
Ltd, repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.« til »Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, repræsenteret
ved Huvepharma NV Belgium«.
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Artikel 5
Overgangsforanstaltninger
Eksisterende lagre af tilsætningsstoffet og af forblandinger og foderblandinger indeholdende tilsætningsstoffet, som er
i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat
markedsføres og anvendes, indtil de er opbrugt.
Artikel 6
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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AFGØRELSER
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2017/1127
af 23. juni 2017
om gennemførelse af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,
under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og
om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (1), særlig artikel 23, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 26. juli 2010 afgørelse 2010/413/FUSP.

(2)

Rådet skal i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, i afgørelse 2010/413/FUSP gennemføre ændringer til bilag I
og III på grundlag af Sikkerhedsrådets konstateringer.

(3)

Sikkerhedsrådet har besluttet at ændre de identificerende oplysninger for 23 personer og 14 enheder, der er
opført på listen i bilag I til afgørelse 2010/413/FUSP.

(4)

Afgørelse 2010/413/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag I til afgørelse 2010/413/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2017.
På Rådets vegne
H. DALLI

Formand

(1) EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.
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BILAG

I bilag I til afgørelse 2010/413/FUSP affattes oplysningerne vedrørende de personer og enheder, der er anført på listen
nedenfor, således:
»Liste over personer, jf. artikel 19, stk. 1, litra a), og over personer og enheder, jf. artikel 20, stk. 1, litra a)

A. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler
Fysiske personer
1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Funktion: seniorforsker i Forsvarsministeriet (MODAFL). Fødselsdato: a) 1958
b) 1959. Fødested: Abadan, (Den Islamiske Republik) Iran. Andre oplysninger: har »forbindelser til Instituttet for
Anvendt Fysik. Arbejder nært sammen med Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.«
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007

3)

Ali Akbar Ahmadian. Titel: viceadmiral. Funktion: leder af den fælles stab for Den Islamiske Revolutionsgarde
(IRGC). Fødselsdato: 1961. Fødested: Kerman, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Ali Akbar Ahmadian. Andre
oplysninger: ændret stilling.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funktion: leder af finans- og budgetafdelingen, Aerospace Industries
Organisation (AIO). Fødselsdato: 31. december 1952. Nationalitet: Iran. Pasnummer: a) I0005159, udstedt i Iran
b) 10005159, udstedt i Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funktion: leder af Aerospace Industries Organisation (AIO). Fødselsdato: 15. januar
1954. Pasnummer: A0002987, udstedt i Iran. Andre oplysninger: Tidligere viceforsvarsminister.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
12) Ahmad Derakhshandeh. Funktion: formand og administrerende direktør for Bank Sepah, som støtter AIO og
dens underordnede enheder, herunder SHIG og SBIG, som begge er omfattet af resolution 1737 (2006).
Fødselsdato: 11. august 1956. Adresse: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Teheran, (Den
Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
13) Mohammad Eslami. Titel: dr. Andre oplysninger: leder af forsvarsindustriernes uddannelses- og forsknings
institut. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Andre oplysninger: viceforsvarsminister
fra 2012 til 2013.
Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008
14) Reza-Gholi Esmaeli. Funktion: leder af afdelingen for handel og internationale anliggender, Aerospace Industries
Organisation (AIO). Fødselsdato: 3. april 1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Pasnummer: A0002302, udstedt
i (Den Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. seniorforsker i MODAFL og tidligere leder af Physics Research Centre (PHRC).
Pasnummer: a) A0009228 (ubekræftet (sandsynligvis Iran)) b) 4229533 (ubekræftet (sandsynligvis Iran)). Andre
oplysninger: IAEA har anmodet om at interviewe ham om PHRC's aktiviteter i den periode, hvor han var leder,
men Iran har nægtet dette.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
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16) Mohammad Hejazi. Titel: brigadegeneral. Funktion: kommandør i Bassij-modstandsstyrken. Fødselsdato: 1959.
Fødested: Isfahan, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Mohammed Hijazi.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
17) Mohsen Hojati. Funktion: leder af Fajr Industrial Group, som er omfattet af resolution 1737 (2006) på grund af
sin rolle i programmet for ballistiske missiler. Fødselsdato: 28. september 1955. Pasnummer: G4506013,
udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funktion: leder af Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), som er omfattet af
resolution 1737 (2006) på grund af sin rolle i programmet for ballistiske missiler. Fødselsdato: 10. september
1958. Pasnummer: A0030940, udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
22) Naser Maleki. Funktion: leder af Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), som er omfattet af resolution 1737
(2006) på grund af sin rolle i Irans program for ballistiske missiler. Fødselsdato: 1960. Pasnummer: A0003039,
udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran. Nationalt identitetsnummer: (Den Islamiske Republik) Iran. 003511785, udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran. Andre oplysninger: Naser Maleki er også embedsmand
i MODAFL og tilsynsførende for arbejdet med det ballistiske missilprogram Shahab-3. Shahab-3 er Irans
nuværende ballistiske langdistancemissil.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
26) Mohammad Reza Naqdi. Titel: brigadegeneral. Fødselsdato: a) 11. februar 1949 b) 11. februar 1952
c) 11. februar 1953 d) 11. februar 1961. Fødested: a) Najaf, Irak b) Teheran, (Den Islamiske Republik) Iran.
Andre oplysninger: tidligere vicechef for de væbnede styrkers generalstab for logistik og industriforskning. Leder
af det statslige hovedkvarter for bekæmpelse af smugleri, involveret i forsøg på at omgå sanktioner pålagt ved
UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).
Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008
28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: generalløjtnant. Funktion: rektor for Malek Ashtar University of Defence
Technology. Andre oplysninger: det kemiske fakultet ved Ashtar University of Defence Technology, tilknyttet
MODALF og har foretaget forsøg med beryllium. Viceminister for videnskab, forskning og teknologi.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
33) Morteza Rezaie. Titel: brigadegeneral. Funktion: vicekommandør i IRGC. Fødselsdato: 1956. Alias: Mortaza
Rezaie, Mortaza Rezai, Morteza Rezai.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
34) Morteza Safari. Titel: kontreadmiral. Funktion: kommandør i IRGC's søværn. Alias: Mortaza Safari; Morteza
Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
35) Yahya Rahim Safavi. Titel: generalmajor. Funktion: kommandør, IRGC (Pasdaran). Fødselsdato: 1952. Fødested:
Isfahan, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Yahya Raheem Safavi.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
37) Hosein Salimi. Titel: general. Funktion: kommandør i luftvåbnet, IRGC (Pasdaran). Alias: Husain Salimi; Hosain
Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi;
Hossein Saleemi. Pasnummer: D08531177, udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
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38) Qasem Soleimani. Titel: brigadegeneral. Funktion: kommandør i Qodsstyrken. Fødselsdato: 11. marts 1957.
Fødested: Qom, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani;
Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji
Qassem; Sarder Soleimani. Pasnummer: 008827, udstedt i Iran. Andre oplysninger: forfremmet til generalmajor,
har bevaret sin stilling som kommandør i Qodsstyrken.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
40) Mohammad Reza Zahedi. Titel: brigadegeneral. Funktion: kommandør i IRGC's landstyrker. Fødselsdato: 1944.
Fødested: Isfahan, (Den Islamiske Republik) Iran. Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
41) Mohammad Baqer Zolqadr. Funktion: general, officer i IRGC, viceindenrigsminister for sikkerhedsanliggender.
Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer
Zolqader.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
42) Azim Aghajani. Funktion: medlem af IRGC's Qodsstyrke, der opererer under ledelse af Qodsstyrkekommandør
generalmajor Qasem Soleimani, som blev udpeget af FN's Sikkerhedsråd i resolution 1747 (2007). Alias: Azim
Adhajani; Azim Agha-Jani. Nationalitet: (Den Islamiske Republik) Iran. Pasnummer: a) 6620505 udstedt i (Den
Islamiske Republik) Iran b) 9003213 udstedt i (Den Islamiske Republik) Iran. Andre oplysninger: lettede en
overtrædelse af punkt 5 i resolution 1747 (2007), der forbyder eksport af våben og tilknyttet materiel fra Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 18.4.2012
43) Ali Akbar Tabatabaei. Funktion: medlem af IRGC's Qodsstyrke, der opererer under ledelse af Qodsstyrke
kommandør generalmajor Qasem Soleimani, som blev udpeget af FN's Sikkerhedsråd i resolution 1747 (2007).
Fødselsdato: 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali
Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Nationalitet: (Den Islamiske Republik) Iran. Pasnummer: a) 9003213
udstedt i Iran/ukendt b) 6620505 udstedt i Iran/ukendt. Andre oplysninger: lettede en overtrædelse af punkt 5
i resolution 1747 (2007), der forbyder eksport af våben og tilknyttet materiel fra Iran.
Dato for FN's optagelse på listen: 18.4.2012

Enheder
3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Alias: Ammunition Industries Group. Andre oplysninger:
a) AMIG kontrollerer 7th of Tir, som er omfattet af resolution 1737 (2006) på grund af sin rolle i Irans centrifu
geprogram. AMIG selv ejes og kontrolleres af DIO, der er omfattet af resolution 1737 (2006).
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007

8)

Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. Andre oplysninger: fremstilling og
udvikling af krydsermissiler. Ansvarlig for søbaserede missiler, herunder krydsermissiler.
Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008

9)

Defence Industries Organisation (DIO). Andre oplysninger: overordnet MODAFL-kontrolleret enhed, hvoraf visse
underordnede enheder har været involveret i fremstilling af komponenter til centrifugeprogrammet og
i missilprogrammet.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006

15) Fajr Industrial Group. Andre oplysninger: a) instrumenteringsfabrik, b) underordnet enhed i AIO.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
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22) Kala-Electric. Alias: Kalaye Electric. Andre oplysninger: leverandør til pilotberigningsanlæg Natanz.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
36) Parchin Chemical Industries. Andre oplysninger: afdeling i DIO, som fremstiller ammunition, sprængstoffer samt
faste drivladninger til raketter og missiler.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
37) Pars Aviation Services Company. Andre oplysninger: vedligeholder forskellige fly, herunder MI-171, der
anvendes af IRGC's luftvåben.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
41) Qods Aeronautics Industries. Andre oplysninger: fremstiller ubemandede luftfartøjer (UAV'er), faldskærme,
glideskærme, motoriserede glideskærme mv. IRGC har slået stort op, at det anvender disse produkter som led
i sin doktrin om asymmetrisk krigsførelse.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
43) Sanam Industrial Group. Andre oplysninger: underordnet AIO og har på vegne af AIO indkøbt udstyr til
missilprogrammet.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
45) 7th of Tir. Andre oplysninger: underordnet enhed i DIO og almindeligt anerkendt som værende direkte
involveret i Irans nukleare program.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Andre oplysninger: underordnet enhed i AIO.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andre oplysninger: underordnet enhed i AIO.
Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006
52) Sho'a' Aviation. Andre oplysninger: fremstiller ultralette fly, som IRGC hævder at anvende som led i sin doktrin
om asymmetrisk krigsførelse.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007
56) Ya Mahdi Industries Group. Andre oplysninger: underordnet enhed i AIO, som er involveret i internationalt
indkøb af missiludstyr.
Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.«
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