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I
(Seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
NÕUKOGU MÄÄRUS (EL, Euratom) 2017/1123,
20. juuni 2017,
millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 312,
võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 1311/2013 (1) sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020)
rakendamise esimestel aastatel kasutati laialdaselt erivahendeid, et lahendada Euroopa naaberriikides tekkinud uusi
probleeme, millest tuleneva kaugeleulatuva humanitaar- ja julgeolekumõju ohjamiseks oli vaja kiireid ja
terviklikke liidu meetmeid.

(2)

Asjaolud, mis tingisid kõnealused erakorralised meetmed ja vajaduse võtta täiendavaid meetmeid, püsivad, nagu
näitab varude ja erivahendite uuesti kasutusele võtmine 2017. aasta eelarve alusel, mis vähendab mitmeaastase
finantsraamistiku järelejäänud perioodil selliste olukordadega toimetulekuks vajalikke eelarvevõimalusi.

(3)

Selleks et tagada konkreetne ja võimalikult suur paindlikkus ning maksete assigneeringute piisavus, mis
võimaldab liidul täita oma Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 323 tulenevaid kohustusi, on vaja
suurendada aastateks 2019–2020 maksete koguvaru raames seatud maksete ülemmäärade kohandamise
maksimumsummasid.

(4)

Selleks et liidul säiliksid piisavad vahendid ettenägematutele olukordadele reageerimiseks, pöörates erilist
tähelepanu uutele väljakutsetele, tuleks tugevdada hädaabireservi ja paindlikkusinstrumenti, tühistada ajalised
piirangud kulukohustuste koguvaru moodustamisel ning laiendada kulukohustuste koguvaru kohaldamisala.

(1) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik
aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
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(5)

Samuti tuleks tagada konkreetne ja maksimaalne võimalik paindlikkus, võimaldades teha Euroopa Liidu Solidaar
susfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutamata summad kättesaadavaks paindlikkusinst
rumendi jaoks.

(6)

Määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013 muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Artiklites 9–15 ette nähtud erivahendid tagavad finantsraamistiku paindlikkuse ning need sätestatakse
eelarvemenetluse sujuva toimimise võimaldamiseks. Kulukohustuste assigneeringud võib eelarvesse kanda
finantsraamistiku asjaomaste rubriikide ülemmääradest suurematena, kui on vaja kasutada hädaabireservi, Euroopa
Liidu Solidaarsusfondi, paindlikkusinstrumendi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi, ettenägemata kulude
varu, noorte töötuse vähendamiseks ja teadusuuringute tõhustamiseks ette nähtud erilise paindlikkuse või
majanduskasvu ja tööhõive, eelkõige noorte tööhõive suurendamisega ning rände- ja julgeolekumeetmetega seotud
kulukohustuste koguvaru vahendeid vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2012/2002, (*) Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusele (EL) nr 1309/2013 (**) ning institutsioonidevahelisele kokkuleppele eelarvedistsipliini,
eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (***).
(*) Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta
(EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3).
(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globalisee
rumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ)
nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).
(***) 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel
eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013,
lk 1).“

2) Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Iga-aastased kohandused võrrelduna aastate 2018–2020 algsete maksete ülemmääradega ei tohi ületada
järgmisi maksimumsummasid (2011. aasta hindades):
2018 – 7 miljardit eurot,
2019 – 11 miljardit eurot,
2020 – 13 miljardit eurot.“
3) Artikli 6 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:
„f) arvutab artikli 11 lõike 1 teise lõigu alusel paindlikkusinstrumendi jaoks kättesaadavaks tehtavad summad.“
4) Artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Reserviks on igal aastal ette nähtud 300 miljonit eurot (2011. aasta hindades) ja seda võib finantsmääruse
kohaselt kasutada kuni aastani n + 1. See reserv kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega
assigneeringuna. Kõigepealt võetakse kasutusele eelmisest aastast tulenev osa iga-aastasest summast. See osa igaaastasest summast, mis tuleneb aastast n ja mida ei kasutata ära aastal n + 1, tühistatakse.“
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5) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 11
Paindlikkusinstrument
1.
Paindlikkusinstrumendi eesmärk on teataval eelarveaastal rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa
rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires. Vastavalt teisele lõigule on paindlikkusinstrumendi
aastane ülemmäär 600 miljonit eurot (2011. aasta hindades).
Alates 2017. aastast suurendatakse igal aastal paindlikkusinstrumendi iga-aastast summat järgmise summa võrra:
a) summa, mis on võrdväärne Euroopa Liidu Solidaarsusfondi iga-aastase summa selle osaga, mis on vastavalt
artikli 10 lõikele 1 eelmisel aastal tühistatud;
b) summa, mis on võrdväärne Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi iga-aastase summa selle osaga, mis on
eelmisel aastal tühistatud.
Kooskõlas teise lõiguga paindlikkusinstrumendi jaoks kättesaadavaks tehtavaid summasid kasutatakse vastavalt
käesolevas artiklis sätestatud tingimustele.
2.
Paindlikkusinstrumendi iga-aastase summa ärakasutamata osa võib kasutada kuni aastani n + 3. Kõigepealt
võetakse kasutusele eelmistest aastatest tulenev osa iga-aastasest summast, alustades kõige varasemast. See osa igaaastasest summast, mis tuleneb aastast n ja mida ei kasutata ära aastal n + 3, tühistatakse.“
6) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 14
Majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive suurendamisega ning rände- ja julgeolekumeetmetega
seotud kulukohustuste koguvaru
1.
Finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ülemmäärade raames olemas olevad varud moodustavad
finantsraamistiku kulukohustuste koguvaru, mis tuleb teha kättesaadavaks lisaks finantsraamistikus aastate
2016–2020 kohta kindlaks määratud ülemmääradele majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive
suurendamisega ning rände- ja julgeolekumeetmetega seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.
2.
Komisjon arvutab olemasoleva summa igal aastal artiklis 6 sätestatud tehnilise kohandamise osana. Euroopa
Parlament ja nõukogu võivad kasutada koguvaru või selle osa ELi toimimise lepingu artikli 314 kohase
eelarvemenetluse raames.“
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Luxembourg, 20. juuni 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
H. DALLI
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II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1124,
23. juuni 2017,
millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid
meetmeid
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud
piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 6,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu määruse (EL) nr 267/2012.

(2)

Kui ÜRO otsustab muuta mõne loetellu kantud isiku või üksuse andmeid, muudab nõukogu määruse (EL)
nr 267/2012 artikli 46 lõike 6 kohaselt vastavalt kõnealuse määruse VIII lisa.

(3)

ÜRO otsustas muuta määruse (EL) nr 267/2012 VIII lisas loetletud 23 isiku ja 14 üksuse andmeid.

(4)

Määruse (EL) nr 267/2012 VIII lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 267/2012 VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
(1) ELT L 88, 24.3.2012, lk 1.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. juuni 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
H. DALLI
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LISA

Allpool nimetatud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded, mis on esitatud määruse (EL) nr 267/2012 VIII lisas, asendatakse
järgmiste kannetega:
„Artikli 23 lõikes 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu

A. Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused
Füüsilised isikud
1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Ametikoht: MODAFLi (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics) vanemteadur.
Sünniaeg: a) 1958 b) 1959. Sünnikoht: Abadan, Iraan (Iraani Islamivabariik) Muu teave: seotud rakendusfüüsika
instituudiga (Institute of Applied Physics). Töötab koos Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi'ga.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Auaste: viitseadmiral. Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) juht.
Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Kerman, Iraan (Iraani Islamivabariik) Teise nimega: Ali Akbar Ahmadian. Muu teave:
ametikoht muutunud
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Ametikoht: AIO (Aerospace Industries Organisation) rahandus- ja
eelarveosakonna juhataja. Sünniaeg: 31. detsember 1952. kodakondsus: Iraani. Passi nr: a) I0005159, välja antud
Iraanis b) 10005159, välja antud Iraanis.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Ametikoht: AIO juhataja. Sünniaeg: 15. jaanuar 1954. Passi number: A0002987, välja
antud Iraanis. Muu teave: on olnud kaitseministri asetäitja.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
12) Ahmad Derakhshandeh. Ametikoht: Bank Sepahi juhataja ja tegevdirektor, pank toetab AIOd ja allüksusi,
sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni (SHIG) ja Shahid Bagheri tööstuskontserni (SBIG); mõlemaid
hõlmatakse resolutsiooniga 1737 (2006). Sünniaeg: 11. august 1956. Aadress: 33 Hormozan Building, Pirozan
St., Sharaj Ghods, Tehran, Iraan (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
13) Mohammad Eslami. Tiitel: dr. Muu teave: kaitsetööstuse koolitus- ja uurimisinstituudi juhataja. Teise nimega:
Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Muu teave: oli kaitseministri asetäitja aastatel
2012–2013.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.
14) Reza-Gholi Esmaeli. Ametikoht: AIO kaubanduse ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja. Sünniaeg: 3. aprill
1961. Teise nimega: Reza-Gholi Ismaili. Passi number: A0002302, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. MODAFLi vanemteadur ja endine Füüsika Uurimiskeskuse (PHRC) juhataja. Passi
nr: a) A0009228, (kinnitamata) välja antud arvatavasti Iraanis b) 4229533, (kinnitamata) välja antud arvatavasti
Iraanis. Muu teave: IAEA palus teda küsitleda seoses PHRC tegevusega ajal, mil ta töötas keskuse juhatajana, kuid
Iraan keeldus.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
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16) Mohammad Hejazi. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: Bassij vastupanujõudude komandör. Sünniaeg: 1959.
Sünnikoht: Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Mohammed Hijazi.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
17) Mohsen Hojati. Ametikoht: Fajri tööstuskontserni juhataja, kontsern on loetellu kantud resolutsiooni 1737
(2006) alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 28. september 1955. Passi number:
G4506013, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Ametikoht: Shahid Bagheri tööstuskontserni juhataja, kontsern on loetellu kantud
resolutsiooni 1737 (2006) alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 10. september
1958. Passi number: A0030940, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
22) Naser Maleki. Ametikoht: Shahid Hemmati tööstuskontserni juhataja, kontsern on loetellu kantud resolutsiooni
1737 (2006) alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 1960. Passi number: A0003039,
välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik). Riiklik isikukood nr: Iraan (Iraani Islamivabariik) 0035-11785, välja
antud Iraanis (Iraani Islamivabariik). Muu teave: Naser Maleki on samuti MODAFLi ametnik, kelle ülesandeks on
jälgida tööd ballistilise raketi Shahab-3 programmiga. Shahab-3 on praegu kasutusel olev Iraani ballistiline
kaugmaarakett.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
26) Mohammad Reza Naqdi. Auaste: brigaadikindral. Sünniaeg: a) 11. veebruar 1949 b) 11. veebruar 1952
c) 11. veebruar 1953 d) 11. veebruar 1961. Sünnikoht: a) Najaf, Iraak b) Tehran, Iraan (Iraani Islamivabariik).
Muu teave: endine relvajõudude peastaabi ülema asetäitja logistika ja tööstuslike teadusuuringute alal. Riikliku
salakaubavedude vastase võitlemise peakorteri juhataja, seotud katsetega hoida kõrvale ÜRO Julgeolekunõukogu
resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007) kehtestatud sanktsioonidest.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.
28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Auaste: kindralleitnant. Ametikoht: Malek Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli
rektor. Muu teave: Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli keemiateaduskond on seotud MODALFiga ning on
teostanud katseid berülliumiga. Teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia ministri asetäitja.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
33) Morteza Rezaie. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC asekomandör. Sünniaeg: 1956. Teise nimega: Mortaza
Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
34) Morteza Safari. Auaste: kontradmiral. Ametikoht: IRGC mereväe komandör. Teise nimega: Mortaza Safari;
Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
35) Yahya Rahim Safavi. Auaste: kindralmajor. Ametikoht: komandör, IRGC (Pasdaran). Sünniaeg: 1952. Sünnikoht:
Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Yahya Raheem Safavi.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
37) Hosein Salimi. Auaste: kindral. Ametikoht: õhujõudude juhataja, IRGC (Pasdaran). Teise nimega: Husain Salimi;
Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein
Salimi; Hossein Saleemi. Passi number: D08531177, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
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38) Qasem Soleimani. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: Qodsi relvajõudude komandör. Sünniaeg: 11. märts
1957. Sünnikoht: Qom, Iraan (Iraani Islamivabariik) Teise nimega: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim
Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj
Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Passi number: 008827, välja antud Iraanis. Muu teave: edutatud
kindralmajoriks, jätkab Qodsi relvajõudude komandöri kohal.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
40) Mohammad Reza Zahedi. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC maavägede komandör. Sünniaeg: 1944.
Sünnikoht: Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza
Zahedi.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
41) Mohammad Baqer Zolqadr. Ametikoht: kindral, julgeolekuküsimuste asesiseminister, IRGC ametnik. Teise
nimega: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer
Zolqader.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
42) Azim Aghajani. Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) Qodsi relvajõudude liige, kes
tegutseb Qodsi relvajõudude komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeole
kunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhtimisel. Teise nimega: Azim Adhajani; Azim AghaJani. Kodakondsus: Iraan (Iraani Islamivabariik) Passi nr: a) 6620505 välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik)
b) 9003213 välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik). Muu teave: aitas kaasa resolutsiooni 1747 (2007)
punkti 5 rikkumisele, mille kohaselt on keelatud relvade ja nendega seotud materjalide eksport Iraanist.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18.4.2012.
43) Ali Akbar Tabatabaei. Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) Qodsi relvajõudude liige, kes
tegutseb Qodsi relvajõudude komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeole
kunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhtimisel. Sünniaeg: 1967. Teise nimega: a) Sayed Akbar
Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi.
Kodakondsus: Iraan (Iraani Islamivabariik). Passi number: a) 9003213 välja antud Iraanis / teadmata b) 6620505
välja antud Iraanis / teadmata. Muu teave: aitas kaasa resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5 rikkumisele, mille
kohaselt on keelatud relvade ja nendega seotud materjalide eksport Iraanist.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18.4.2012.
Üksused
3)

Laskemoona ja metallurgiatööstuse kontsern (Ammunition and Metallurgy Industries Group) (AMIG), Teise
nimega: Laskemoona tööstuse kontsern (Ammunition Industries Group). Muu teave: a) AMIG kontrolli all on
7th of Tir, mis on loetellu kantud resolutsiooni 1737 (2006) alusel osalemise tõttu Iraani tsentrifuugi
programmis. AMIG kuulub omakorda Defence Industries Organisation'ile (DIO), mis on loetellu kantud
resolutsiooni 1737 (2006) alusel.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

8)

Tiibrakettide tööstuskontsern. Teise nimega: Merekaitserakettide tööstuskontsern. Muu teave: tiibrakettide
tootmine ja arendamine. Vastutab mereväe rakettide, sealhulgas tiibrakettide eest.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.

9)

Kaitsetööstuse organisatsioon (Defence Industries Organisation – /DIO). Muu teave: MODAFLi kontrolli all olev
katusorganisatsioon, mille mõned allorganisatsioonid on osalenud tsentrifuugiprogrammis, valmistades
komponente, ja raketiprogrammis,
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

15) Fajr Industrial Group. Muu teave: a) Instrumentation Factory Plant, b) AIO allüksus.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
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22) Kala-Electric. Teise nimega: Kalaye Electric. Muu teave: tuumkütuse rikastamise katsetehase tarnija – Natanz.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
36) Parchin Chemical Industries. Muu teave: DIO haru, mis toodab laskemoona, plahvatusaineid, aga ka tahket
raketikütust reaktiivmürskudele ja rakettidele.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
37) Pars Aviation Services Company. Muu teave: ettevõttel on erinevaid õhusõidukeid, sealhulgas MI-171, mida
kasutavad Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) õhujõud.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
41) Qods Aeronautics Industries. Muu teave: toodab mehitamata õhusõidukeid (UAV), langevarje, paraglaidereid,
mootoriga deltaplaane jne. IRGC on uhkusega teatanud nende toodete kasutamisest oma asümmeetrilise sõja
doktriini osana.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
43) Sanam Industrial Group. Muu teave: AIO allüksus, on ostnud AIO nimel raketiprogrammile varustust.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
45) 7th of Tir. Muu teave: kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) allüksus, mille otsene seos Iraani tuumaprogrammiga
on üldtuntud.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Muu teave: AIO allüksus.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Muu teave: AIO allüksus.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
52) Sho'a' Aviation. Muu teave: toodab kerglennukeid, mille kohta IRGC on teatanud, et ta kasutab neid oma
asümmeetrilise sõja doktriini osana.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
56) Ya Mahdi Industries Group. Muu teave: AIO allüksus, osaleb rahvusvahelistes raketiseadmete ostudes.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.“
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1125,
22. juuni 2017,
millega võetakse tagasi toimeaine „lõhna abil toimivad loomse või taimse päritoluga
repellendid/tallõli pigi“ heakskiit vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ)
nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni
rakendusmäärust (EL) nr 540/2011
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitse
vahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti
selle artikli 21 lõikes 3 teisena esitatud valikut ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2008/127/EÜ (2) on nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse kantud lõhna abil
toimivad loomse või taimse päritoluga repellendid/tallõli pigi. Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 637/2012 (4)
nõutakse, et asjaomane liikmesriik tagaks, et teataja, kelle nõudmisel on lisatud lõhna abil toimivad loomse või
taimse päritoluga repellendid/tallõli pigi, esitaks täiendava kinnitava teabe kaubanduslikult toodetud tehnilise
materjali ja toksilisuse toimikutes kasutatud katsematerjali samaväärsuse ning toimeaine toksikoloogiliste
omaduste kohta vastavalt 1. maiks 2013 ja 31. maiks 2014.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja
need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (5) lisa A osas.

(3)

29. aprillil 2013 ja 6. mail 2014 esitas teataja põhjenduses 1 osutatud täiendava teabe esitamise kohustuse
täitmiseks kõnealuse teabe referentliikmesriigile Kreekale.

(4)

Kreeka hindas teataja esitatud teavet, sealhulgas hindamisprotsessi ajal esitatud esialgse taotlusega seotud
täiendavat teavet. Oktoobris 2013 ja novembris 2015 esitas referentliikmesriik oma hinnangu esialgse
hindamisaruande addendum'itena teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi
„toiduohutusamet“).

(5)

Liikmesriikide, taotlejaga ja toiduohutusametiga konsulteeriti ning neil paluti esitada märkusi referentliikmesriigi
hinnangu kohta.

(6)

Lähtudes teataja esitatud teabest, sellele teabele referentliikmesriigi poolt antud hinnangust ning liikmesriikide ja
toiduohutusameti poolt hindamise kohta esitatud märkustest, on komisjon seisukohal, et kõnealust kinnitavat
teavet ei ole antud, sest teataja esitatud teave ei ole piisav järelduse tegemiseks ei kaubanduslikult toodetud
tehnilise materjali ja toksilisuse toimikutes kasutatud katsematerjali spetsifikatsioonide samaväärsuse ega
toimeaine toksikoloogiliste omaduste kohta.

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(2) Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/127/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ mitme toimeaine
lisamisega (ELT L 344, 20.12.2008, lk 89).
(3) Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).
(4) Komisjoni 13. juuli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 637/2012, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 toimeainete
raudsulfaadi, lõhna abil toimivate taimse või loomse päritoluga repellentide/toortallõli ja lõhna abil toimivate taimse või loomse
päritoluga repellentide/tallõli pigi heakskiitmise tingimuste osas (ELT L 186, 14.7.2012, lk 20).
(5) Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ)
nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).
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(7)

Komisjon palus teatajal esitada komisjoni kaalutluste kohta oma märkused.

(8)

Vaatamata teataja esitatud väidetele on komisjon jõudnud järeldusele, et esitatud teave ei ole täielik ega võimalda
teha järeldust ei kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali ja toksilisuse toimikutes kasutatud katsematerjali
spetsifikatsioonide samaväärsuse ega toimeaine toksikoloogiliste omaduste kohta.

(9)

Järelikult on asjakohane kõnealuse toimeaine heakskiit tagasi võtta.

(10)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(11)

Liikmesriikidele tuleks anda aega kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tagasivõtmiseks.

(12)

Kui liikmesriigid annavad kõnealust toimeainet sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust kooskõlas
määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, peaks kõnealune ajavahemik lõppema hiljemalt 14. oktoobril 2018.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Heakskiidu tagasivõtmine
Toimeaine „lõhna abil toimivate taimse või loomse päritoluga repellentide/tallõli pigi“ heakskiit võetakse tagasi.

Artikkel 2
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas jäetakse välja rida 251 (lõhna abil toimivad taimse või loomse
päritoluga repellendid/tallõli pigi).

Artikkel 3
Üleminekumeetmed
Liikmesriigid võtavad toimeainet „lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid/tallõli pigi“ sisaldavate
taimekaitsevahendite load tagasi hiljemalt 14. oktoobriks 2017.

Artikkel 4
Ajapikendus
Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, on võimalikult lühike ja
lõppeb hiljemalt 14. oktoobriks 2018.
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Artikkel 5
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 22. juuni 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1126,
23. juuni 2017,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 903/2009 ning rakendusmäärusi (EL) nr 373/2011, (EL)
nr 374/2013 ja (EL) nr 1108/2014 seoses valmistise Clostridium butyricum'i (FERM-BP 2789) loa
hoidja ELi esindaja nimega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades
kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Äriühing Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. on esitanud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõike 3 kohase
taotluse, milles on tehtud ettepanek muuta komisjoni määruses (EÜ) nr 903/2009 (2) ning komisjoni rakendus
määrustes (EL) nr 373/2011, (3) (EL) nr 374/2013 (4) ja (EL) nr 1108/2014 (5) teatatud loa omaniku [Termin on
muutunud. Uus termin on „loa hoidja“.] nime.

(2)

Taotluse esitaja kinnitab, et söödalisandi 4b1830 valmistise Clostridium butyricum FERM-BP 2789 puhul on alates
12. jaanuarist 2017 äriühingu Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd uus esindaja Huvepharma NV Belgium. Taotleja
on esitanud taotlust toetavad asjakohased andmed.

(3)

Kavandatav loa hoidja esindaja muutmine on oma olemuselt puhtalt administratiivne ega too kaasa kõnealuste
söödalisandite uut hindamist. Euroopa Toiduohutusametit teavitati kõnealusest taotlusest.

(4)

Et äriühing Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Huvepharma NV Belgium saaks kasutada oma
turustamisõigust, on vaja muuta kõnealuste lubade tingimusi. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 903/2009 ning
rakendusmäärusi (EL) nr 373/2011, (EL) nr 374/2013 ja (EL) nr 1108/2014 vastavalt muuta.

(5)

Kuna ohutuskaalutlustega seoses ei ole nõutav käesoleva määrusega määrusesse (EÜ) nr 903/2009 ning rakendus
määrustesse (EL) nr 373/2011, (EL) nr 374/2013 ja (EL) nr 1108/2014 tehtud muudatuste viivitamatu
kohaldamine, siis on asjakohane ette näha üleminekuperiood, mille jooksul võib olemasolevad varud ära
kasutada.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee
arvamusega,

(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
(2) Komisjoni 28. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 903/2009 valmistise Clostridium butyricum (FERM-P 2789) lubamise kohta
broilerkanade söödalisandina (loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U)
(ELT L 256, 29.9.2009, lk 26).
(3) Komisjoni 15. aprilli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 373/2011 valmistise Clostridium butyricum FERM-BP 2789 lubamise kohta
vähemtähtsate linnuliikide, välja arvatud munalinnud, võõrutatud põrsaste ja vähemtähtsate (võõrutatud) sealiikide söödalisandina ning
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 903/2009 (loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical
Europe S.L.U.) (ELT L 102, 16.4.2011, lk 10).
(4) Komisjoni 23. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 374/2013, valmistise Clostridium butyricum (FERM BP-2789) lubamise kohta
munakanade söödalisandina (loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
(ELT L 112, 24.4.2013, lk 13).
5
( ) Komisjoni 20. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1108/2014, milles käsitletakse loa andmist Clostridium butyricumi (FERM
BP-2789) valmistise kasutamiseks nuumkalkunite ja aretuskalkunite jaoks ette nähtud söödalisandina (loa hoidja Miyarisan
Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (ELT L 301, 21.10.2014, lk 16).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 903/2009 muutmine
Määrust (EÜ) nr 903/2009 muudetakse järgmiselt.
1) Pealkirjas asendatakse sõnad „loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical
Europe S.L.U“ sõnadega „loa hoidja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Huvepharma NV Belgium“.
2) Määruse (EÜ) nr 903/2009 lisa teises veerus „Loa omanik“ asendatakse sõnad „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd,
keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“ sõnadega „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab
Huvepharma NV Belgium“.

Artikkel 2
Rakendusmääruse (EL) nr 373/2011 muutmine
Rakendusmäärust (EL) nr 373/2011 muudetakse järgmiselt.
1) Pealkirjas asendatakse sõnad „loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical
Europe S.L.U“ sõnadega „loa hoidja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Huvepharma NV Belgium“.
2) Rakendusmääruse (EL) nr 373/2011 lisa teises veerus „Loa omanik“ asendatakse sõnad „Miyarisan Pharmaceutical Co.
Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“ sõnadega „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab
Huvepharma NV Belgium“.

Artikkel 3
Rakendusmääruse (EL) nr 374/2013 muutmine
Rakendusmäärust (EL) nr 374/2013 muudetakse järgmiselt.
1) Pealkirjas asendatakse sõnad „loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical
Europe S.L.U“ sõnadega „loa hoidja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Huvepharma NV Belgium“.
2) Rakendusmääruse (EL) nr 374/2013 lisa teises veerus „Loa omanik“ asendatakse sõnad „Miyarisan Pharmaceutical Co.
Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“ sõnadega „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab
Huvepharma NV Belgium“.

Artikkel 4
Rakendusmääruse (EL) nr 1108/2014 muutmine
Rakendusmäärust (EL) nr 1108/2014 muudetakse järgmiselt.
1) Pealkirjas asendatakse sõnad „loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical
Europe S.L.U“ sõnadega „loa hoidja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Huvepharma NV Belgium“.
2) Rakendusmääruse (EL) nr 1108/2014 lisa teises veerus „Loa omanik“ asendatakse sõnad „Miyarisan Pharmaceutical
Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“ sõnadega „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda
esindab Huvepharma NV Belgium“.
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Artikkel 5
Üleminekumeetmed
Kõnealust söödalisandit sisaldavate lisaainete, eelsegude ja segasööda olemasolevaid varusid, mis vastavad enne käesoleva
määruse jõustumist kehtinud õigusnormidele, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni nende ammendumiseni.
Artikkel 6
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. juuni 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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OTSUSED
NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2017/1127,
23. juuni 2017,
millega rakendatakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,
võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid
meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 1,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP.

(2)

Otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 23 lõike 1 kohaselt rakendab nõukogu I ja III lisa muudatusi ÜRO Julgeole
kunõukogu otsuste alusel.

(3)

Julgeolekunõukogu otsustas muuta otsuse 2010/413/ÜVJP I lisas loetletud 23 isiku ja 14 üksuse andmeid.

(4)

Otsust 2010/413/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2010/413/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. juuni 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
H. DALLI

(1) ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.
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LISA

Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded, mis on esitatud otsuse 2010/413/ÜVJP I lisas, asendatakse
järgmiste kannetega:
„Artikli 19 lõike 1 punktis a nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis a nimetatud isikute ja üksuste loend

A. Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused
Füüsilised isikud
1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Ametikoht: MODAFLi (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics) vanemteadur.
Sünniaeg: a) 1958 b) 1959. Sünnikoht: Abadan, Iraan (Iraani Islamivabariik) Muu teave: seotud rakendusfüüsika
instituudiga (Institute of Applied Physics). Töötab koos Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi'ga.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Auaste: viitseadmiral. Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) juht.
Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Kerman, Iraan (Iraani Islamivabariik) Teise nimega: Ali Akbar Ahmadian. Muu teave:
ametikoht muutunud
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Ametikoht: AIO (Aerospace Industries Organisation) rahandus- ja
eelarveosakonna juhataja. Sünniaeg: 31. detsember 1952. kodakondsus: Iraani. Passi nr: a) I0005159, välja antud
Iraanis b) 10005159, välja antud Iraanis.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Ametikoht: AIO juhataja. Sünniaeg: 15. jaanuar 1954 Passi number: A0002987, välja
antud Iraanis. Muu teave: on olnud kaitseministri asetäitja.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
12) Ahmad Derakhshandeh. Ametikoht: Bank Sepahi juhataja ja tegevdirektor, pank toetab AIOd ja allüksusi,
sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni (SHIG) ja Shahid Bagheri tööstuskontserni (SBIG); mõlemad kanti
loetellu resolutsiooni 1737 (2006) alusel. Sünniaeg: 11. august 1956 Aadress: 33 Hormozan Building, Pirozan
St., Sharaj Ghods, Tehran, Iraan (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
13) Mohammad Eslami. Tiitel: dr. Muu teave: kaitsetööstuse koolitus- ja uurimisinstituudi juhataja. Teise nimega:
Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Muu teave: oli kaitseministri asetäitja aastatel
2012–2013.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.
14) Reza-Gholi Esmaeli. Ametikoht: AIO kaubanduse ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja. Sünniaeg: 3. aprill
1961 Teise nimega: Reza-Gholi Ismaili. Passi number: A0002302, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. MODAFLi vanemteadur ja endine Füüsika Uurimiskeskuse (PHRC) juhataja. Passi
nr: a) A0009228, (kinnitamata) välja antud arvatavasti Iraanis b) 4229533, (kinnitamata) välja antud arvatavasti
Iraanis. Muu teave: IAEA palus teda küsitleda seoses PHRC tegevusega ajal, mil ta töötas keskuse juhatajana, kuid
Iraan keeldus.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
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16) Mohammad Hejazi. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: Bassij vastupanujõudude komandör. Sünniaeg: 1959.
Sünnikoht: Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Mohammed Hijazi.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
17) Mohsen Hojati. Ametikoht: Fajri tööstuskontserni juhataja, kontsern kanti loetellu resolutsiooni 1737 (2006)
alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 28. september 1955 Passi number:
G4506013, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Ametikoht: Shahid Bagheri tööstuskontserni juhataja, kontsern kanti loetellu
resolutsiooni 1737 (2006) alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 10. september
1958 Passi number: A0030940, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
22) Naser Maleki. Ametikoht: Shahid Hemmati tööstuskontserni juhataja, kontsern kanti loetellu resolutsiooni 1737
(2006) alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 1960. Passi number: A0003039, välja
antud Iraanis (Iraani Islamivabariik). Riiklik isikukood nr: Iraan (Iraani Islamivabariik) 0035-11785, välja antud
Iraanis (Iraani Islamivabariik). Muu teave: Naser Maleki on samuti MODAFLi ametnik, kelle ülesandeks on jälgida
tööd ballistilise raketi Shahab-3 programmiga. Shahab-3 on praegu kasutusel olev Iraani ballistiline
kaugmaarakett.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
26) Mohammad Reza Naqdi. Auaste: brigaadikindral. Sünniaeg: a) 11. veebruar 1949 b) 11. veebruar 1952
c) 11. veebruar 1953 d) 11. veebruar 1961. Sünnikoht: a) Najaf, Iraak b) Tehran, Iraan (Iraani Islamivabariik).
Muu teave: endine relvajõudude peastaabi ülema asetäitja logistika ja tööstuslike teadusuuringute alal. Riikliku
salakaubavedude vastase võitlemise peakorteri juhataja, seotud katsetega hoida kõrvale ÜRO Julgeolekunõukogu
resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007) kehtestatud sanktsioonidest.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.
28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Auaste: kindralleitnant. Ametikoht: Malek Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli
rektor. Muu teave: Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli keemiateaduskond on seotud MODALFiga ning on
teostanud katseid berülliumiga. Teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia ministri asetäitja.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
33) Morteza Rezaie. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC asekomandör. Sünniaeg: 1956. Teise nimega: Mortaza
Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
34) Morteza Safari. Auaste: kontradmiral. Ametikoht: IRGC mereväe komandör. Teise nimega: Mortaza Safari;
Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
35) Yahya Rahim Safavi. Auaste: kindralmajor. Ametikoht: komandör, IRGC (Pasdaran). Sünniaeg: 1952. Sünnikoht:
Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Yahya Raheem Safavi.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
37) Hosein Salimi. Auaste: kindral. Ametikoht: õhujõudude juhataja, IRGC (Pasdaran). Teise nimega: Husain Salimi;
Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein
Salimi; Hossein Saleemi. Passi number: D08531177, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
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38) Qasem Soleimani. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: Qodsi relvajõudude komandör. Sünniaeg: 11. märts 1957
Sünnikoht: Qom, Iraan (Iraani Islamivabariik) Teise nimega: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim
Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj
Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Passi number: 008827, välja antud Iraanis. Muu teave: edutatud
kindralmajoriks, jätkab Qodsi relvajõudude komandöri kohal.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
40) Mohammad Reza Zahedi. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC maavägede komandör. Sünniaeg: 1944.
Sünnikoht: Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza
Zahedi.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
41) Mohammad Baqer Zolqadr. Ametikoht: kindral, julgeolekuküsimuste asesiseminister, IRGC ametnik. Teise
nimega: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer
Zolqader.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
42) Azim Aghajani. Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) Qodsi relvajõudude liige, kes
tegutseb Qodsi relvajõudude komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeole
kunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhtimisel. Teise nimega: Azim Adhajani; Azim AghaJani. kodakondsus: Iraan (Iraani Islamivabariik) Passi nr: a) 6620505 välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik)
b) 9003213 välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik). Muu teave: aitas kaasa resolutsiooni 1747 (2007)
punkti 5 rikkumisele, mille kohaselt on keelatud relvade ja nendega seotud materjalide eksport Iraanist.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18.4.2012.
43) Ali Akbar Tabatabaei. Ametikoht: IRGC Qodsi relvajõudude liige, kes tegutseb Qodsi relvajõudude komandöri
kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007)
sanktsioonid) juhtimisel. Sünniaeg: 1967. Teise nimega: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi
b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Kodakondsus: Iraan (Iraani
Islamivabariik). Passi number: a) 9003213 välja antud Iraanis / teadmata b) 6620505 välja antud Iraanis /
teadmata. Muu teave: aitas kaasa resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5 rikkumisele, mille kohaselt on keelatud
relvade ja nendega seotud materjalide eksport Iraanist.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18.4.2012.
Üksused
3)

Laskemoona ja metallurgiatööstuse kontsern (Ammunition and Metallurgy Industries Group) (AMIG), teise
nimega: laskemoona tööstuse kontsern (Ammunition Industries Group). Muu teave: a) AMIG kontrolli all on
7th of Tir, mis on loetellu kantud resolutsiooni 1737 (2006) alusel osalemise tõttu Iraani tsentrifuugi
programmis. AMIG kuulub omakorda Defence Industries Organisation'ile (DIO), mis on loetellu kantud
resolutsiooni 1737 (2006) alusel.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

8)

Tiibrakettide tööstuskontsern. Teise nimega: merekaitserakettide tööstuskontsern. Muu teave: tiibrakettide
tootmine ja arendamine. Vastutab mereväe rakettide, sealhulgas tiibrakettide eest.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.

9)

Kaitsetööstuse organisatsioon (Defence Industries Organisation – /DIO). Muu teave: MODAFLi kontrolli all olev
katusorganisatsioon, mille mõned allorganisatsioonid on osalenud tsentrifuugiprogrammis, valmistades
komponente, ja raketiprogrammis,
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

15) Fajr Industrial Group. Muu teave: a) Instrumentation Factory Plant, b) AIO allüksus.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
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22) Kala-Electric. Teise nimega: Kalaye Electric. Muu teave: tuumkütuse rikastamise katsetehase tarnija – Natanz.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
36) Parchin Chemical Industries. Muu teave: DIO haru, mis toodab laskemoona, lõhkeaineid, aga ka tahket
raketikütust reaktiivmürskudele ja rakettidele.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
37) Pars Aviation Services Company. Muu teave: ettevõttel on erinevaid õhusõidukeid, sealhulgas MI-171, mida
kasutavad Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) õhujõud.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
41) Qods Aeronautics Industries. Muu teave: toodab mehitamata õhusõidukeid (UAV), langevarje, paraglaidereid,
mootoriga deltaplaane jne. IRGC on uhkusega teatanud nende toodete kasutamisest oma asümmeetrilise sõja
doktriini osana.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
43) Sanam Industrial Group. Muu teave: AIO allüksus, on ostnud AIO nimel raketiprogrammile varustust.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
45) 7th of Tir. Muu teave: kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) allüksus, mille otsene seos Iraani tuumaprogrammiga
on üldtuntud.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Muu teave: AIO allüksus.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Muu teave: AIO allüksus.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.
52) Sho'a' Aviation. Muu teave: toodab kerglennukeid, mille kohta IRGC on teatanud, et ta kasutab neid oma
asümmeetrilise sõja doktriini osana.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.
56) Ya Mahdi Industries Group. Muu teave: AIO allüksus, osaleb rahvusvahelistes raketiseadmete ostudes.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.“
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