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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1002/2011
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie wykonania art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku
z sytuacją w Iranie
(2)

RADA UNI EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 359/2011 z dnia
12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających skie
rowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom
i organom w związku z sytuacją w Iranie (1), a w szczególności
jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na powtarzające się przypadki naruszeń praw
człowieka w Iranie do wykazu osób, podmiotów
i organów objętych środkami ograniczającymi, który
zamieszczono w załączniku I do rozporządzenia (UE)
nr 359/2011, należy dodać kolejne osoby,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Osoby wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia
dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku I do
rozporządzenia (UE) nr 359/2011.
Artykuł 2

(1)

W dniu 12 kwietnia 2011 r.
rozporządzenie (UE) nr 359/2011.

Rada

przyjęła

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.
W imieniu Rady
C. ASHTON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Wykaz osób, o których mowa w art. 1
Osoby
Imię i nazwisko

Dane
identyfikacyjne

Powody

Data umiesz
czenia w wykazie

1.

ABBASZADEHMESHKINI,
Mahmoud

Dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych.
Jako szef komitetu powołanego na mocy art. 10 ustawy
o działalności partii i grup politycznych odpowiada za
udzielanie zezwoleń na demonstracje i inne imprezy
publiczne oraz rejestrowanie partii politycznych.
W 2010 roku zawiesił działalność dwóch reformator
skich partii politycznych powiązanych z Mousavim:
Islamic Iran Participation Front (Front Udziału
w Islamskim Iranie) i Islamic Revolution Mujahedeen
Organization (Organizacja Mudżahedinów Islamskiej
Rewolucji).
Od 2009 roku konsekwentnie i stale nie wydawał zgody
na organizację jakichkolwiek zgromadzeń przez środo
wiska pozarządowe, odmawiając tym samym konstytu
cyjnego prawa do protestów. Doprowadziło to do aresz
towań
wielu
pokojowych
demonstrantów
z
pogwałceniem prawa do wolności zgromadzania się.
W 2009 roku nie wydał również zezwolenia na zorga
nizowanie przez opozycję ceremonii żałobnej dla osób,
które zginęły podczas protestów dotyczących wyborów
prezydenckich.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI AliReza

Dowódca policji w Teheranie.
Dowodzone przez niego siły policyjne dopuszczały się
stosowania bezprawnej przemocy wobec podejrzanych
podczas zatrzymywania i aresztowania przed rozprawami
sądowymi, według zgłaszanych Human Rights Watch
(HRW) doniesień świadków pacyfikacji zamieszek, które
miały miejsce po wyborach.
Teherańska policja uczestniczyła również w atakach na
domy studenckie uniwersytetu teherańskiego w czerwcu
2009 roku, kiedy to według irańskiej komisji parlamen
tarnej (Majlis) ponad 100 studentów odniosło rany z rąk
policji i bojówek Basij.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

Strażnik oddziału 1 w więzieniu Radjaishahr (RadżaiSzahr) w mieście Karadj (Karadż).
Kilku byłych więźniów oskarżyło go o stosowanie tortur
oraz o wydawanie rozkazów o nieudzielaniu więźniom
pomocy medycznej. Według zeznań jednej z osób
zatrzymanych w więzieniu w Radjaishahr (Radżai-Szahr)
był on dotkliwie bity przez wszystkich strażników za
pełną wiedzą Akhariana.
Zgłoszono również co najmniej jeden przypadek śmierci
więźnia (Mohsena Beikvandy) znajdującego się pod
dozorem Akhariana.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed AliReza (alias: AVAEE
Seyyed Alireza)

Prezes sądu w Teheranie.
Jako prezes sądu w Teheranie był odpowiedzialny za
pogwałcenia praw człowieka, arbitralne aresztowania,
pozbawienie więźniów przysługujących im praw
i zwiększenie liczby egzekucji.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

Prokurator w mieście Shiraz (Sziraz).
Odpowiedzialny za coraz częstsze nadmierne stosowanie
kary śmierci - wielokrotnie wnosił o orzeczenie kary
śmierci. Prokurator w sprawie ataku bombowego
w Shiraz (Sziraz) w 2008 roku. Reżim wykorzystał tę
sprawę do tego, by skazać kilku swoich przeciwników
na śmierć.

10.10.2011
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Szef połączonych sił zbrojnych Iranu.
Również członek Supreme National Security Council
(SNSC) (Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego).
Najwyższy dowódca wojskowy odpowiedzialny za kiero
wanie
wszystkimi
jednostkami
wojskowymi
i policyjnymi, w tym Islamic Revolutionary Guards
Corps (IRGC) (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej)
i policją. Oficjalnie przez niego dowodzone siły stoso
wały brutalne represje wobec pokojowych demon
strantów i dokonywały masowych zatrzymań.

10.10.2011

GANJI Mostafa
Barzegar

Prokurator generalny w mieście Qom (Kom).
Odpowiedzialny
za
arbitralne
zatrzymania
i maltretowanie dziesiątek osób naruszających przepisy
w Qom (Kom). Uczestniczył w poważnym naruszeniu
prawa do rzetelnego procesu sądowego, co przyczyniło
się do nadmiernego i zwiększonego stosowania kary
śmierci, a w związku z tym zdecydowanego zwiększenia
liczby egzekucji od początku roku.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad
Reza

Zastępca prokuratora w mieście Isfahan.
Uczestniczył w postępowaniach pozbawiających oskarżo
nych prawa do rzetelnego procesu sądowego. Przykła
dowo: w maju 2011 roku wykonano wyrok na Abdol
lahu Fathim, po tym jak podczas procesu sądowego
w marcu 2010 roku Habibi nie dał Fathiemu prawa do
bycia wysłuchanym i nie uwzględnił zgłaszanych przez
niego kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym.
W związku z tym uznaje się, że Habibi uczestniczył
w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu
sądowego, co przyczyniło się do nadmiernego
i zwiększonego stosowania kary śmierci, a w związku
z tym zdecydowanego zwiększenia liczby egzekucji od
początku roku.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Szef Korpusu Sarollah w ramach IRGC w Teheranie, były
szef sił Basij.
Korpus
Sarollah
odgrywał
kluczową
rolę
w pacyfikowaniu zamieszek, które miały miejsce po
wyborach.
Mohammad HEJAZI był autorem listu wysłanego do
Ministerstwa Zdrowia w dniu 26 czerwca 2009 r.
zakazującego ujawniania dokumentów lub dokumentacji
medycznej osób rannych lub hospitalizowanych podczas
wydarzeń, które miały miejsce po wyborach, co sugeruje,
że starano się ukryć prawdę.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

Szef irańskiej policji portów lotniczych.
Od czerwca 2009 roku przyczynił się do aresztowania
w porcie lotniczym Imam Khomeini International - także
w strefie międzynarodowej - demonstrantów irańskich,
którzy usiłowali opuścić kraj po rozpoczęciu pacyfikacji.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

Szef biura politycznego IRGC.
Był jednym z pierwszych urzędników wysokiego
szczebla, którzy domagali się aresztowania Mousaviego,
Karroubiego i Khatamiego. Wielokrotnie popierał użycie
siły i okrutne techniki przesłuchań wobec osób uczest
niczących w protestach, które miały miejsce po wyborach
(uzasadniał nadawanie zeznań w telewizji), w tym naka
zywanie bezprawnego znęcania się nad dysydentami
poprzez publikacje rozpowszechniane przez IRGC i Basij.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI
generał dywizji dr
Seyyed Hasan (alias:
FIRUZABADI
generał dywizji dr
Seyed Hassan;
FIROUZABADI
generał dywizji dr
Seyyed Hasan;
FIROUZABADI
generał dywizji dr
Seyed Hassan)

7.

Miejsce
urodzenia:
Ispahan
(Isfahan)
Data
urodzenia:
1956
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12.

JAZAYERI Massoud

Zastępca szefa połączonych sił zbrojnych Iranu, odpo
wiedzialny za sprawy kulturalne (alias State Defence
Publicity HQ (dowództwo w zakresie informowania
w kwestiach obrony państwowej)).
Jako zastępca szefa czynnie uczestniczył w represjach.
W wywiadzie dla dziennika Kayhan ostrzegł, że zidenty
fikowano wielu protestujących w Iranie i poza nim i że
odpowiednie siły zajmą się nimi w stosownym czasie.
Otwarcie wzywał do represjonowania placówek zagra
nicznych massmediów i irańskiej opozycji. W 2010
roku zwrócił się do rządu o uchwalenie surowszych prze
pisów wobec Irańczyków, którzy współpracują
z zagranicznymi mediami.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad
Saleh

Dowódca studenckich sił Basij.
Jako dowódca sił był czynnie zaangażowany w tłumienie
protestów w szkołach i uniwersytetach oraz
w bezprawne zatrzymywanie aktywistów i dziennikarzy.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Szef IRGC - powiązany z grupą informatyczną „Ashiy
aneh”.
Zajmująca się bezpieczeństwem cyfrowym grupa „Ashiy
aneh”, założona przez Behrouza Kamaliana, jest odpowie
dzialna za intensywne ściganie w Internecie zarówno
krajowych przeciwników i reformatorów, jak i instytucji
zagranicznych. W dniu 21 czerwca 2009 r. na stronie
internetowej Revolutionary Guard’s Cyber Defence
Command (Dowództwo Obrony Cybernetycznej Rewolu
cyjnych Strażników) zamieszczono zdjęcia przedsta
wiające twarze osób, które - jak twierdzono - zostały
wykonane podczas demonstracji po wyborach. Do
zdjęć dołączono skierowany do Irańczyków apel
o „zidentyfikowanie buntowników”.

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI
Moussa (alias:
KHALILOLLAHI
Mousa)

Prokurator w mieście Tabriz.
Uczestniczył w sprawie Sakineh Mohammadi-Ashtiani,
wielokrotnie sprzeciwiał się jej zwolnieniu, brał udział
w poważnych naruszeniach prawa do rzetelnego procesu
sądowego.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq
(alias: MAHSULI,
Sadeq)

Były minister spraw wewnętrznych (do sierpnia 2009
roku).
Jako minister spraw wewnętrznych Mahsouli sprawował
dowództwo nad wszystkimi siłami policyjnymi, agentami
sił bezpieczeństwa i tajnymi agentami Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. Kierowane przez niego siły dopu
ściły się ataków na domy studenckie uniwersytetu tehe
rańskiego w dniu 14 czerwca 2009 r. i stosowały tortury
wobec studentów w piwnicach ministerstwa (owiane złą
sławą piwnice na poziomie 4). Wobec innych protes
tantów
dopuszczono
się
poważnych
nadużyć
w więzieniu Kahrizak, prowadzonym przez policję
podlegającą Mahsouliemu.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

Prokurator w mieście Kermanshah (Kermanszah).
Odpowiedzialny za dramatyczne zwiększenie liczby
wyroków kary śmierci, w tym siedem egzekucji przez
powieszenie wykonanych jednego dnia - 3 stycznia
2010 r. - w centralnym więzieniu Kermanszah, po wyro
kach skazujących wydanych przez sędziego Malekiego.
Jest on zatem odpowiedzialny za nadmierne
i zwiększone stosowanie kary śmierci.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

Szef jednostki ds. cyberprzestępczości irańskiej policji.
Jest odpowiedzialny za tysiące śledztw i aktów oskarżenia
reformatorów i przeciwników politycznych wyko
rzystujących Internet. Jest zatem odpowiedzialny za
poważne naruszenia praw człowieka i represje wobec
osób, które występują w obronie własnych uzasadnio
nych praw, w tym wolności wypowiedzi.

10.10.2011

Miejsce
urodzenia:
Tehran
(Teheran)
Data
urodzenia:
1983

Miejsce
urodzenia:
Oroumieh
(Iran)
Data
urodzenia:
1959/60
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19.

SALARKIA
Mahmoud

Zastępca prokuratora generalnego Teheranu odpowie
dzialny za sprawy więziennictwa.
Bezpośrednio odpowiedzialny za wiele nakazów areszto
wania wobec niewinnych uczestników demonstracji
pokojowych i aktywistów. Z wielu raportów obrońców
praw człowieka wynika, że praktycznie wszystkie aresz
towane osoby są, z jego rozkazu, przetrzymywane
w izolacji, bez możliwości kontaktu z prawnikiem lub
rodziną, bez postawienia zarzutów przez okresy różnej
długości, często w warunkach równoznacznych z
wymuszonym zaginięciem. Rodziny tych osób często nie
są powiadamiane o ich aresztowaniu.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

Jako szef więzienia w mieście Evin ponosi odpowiedzial
ność za mające tam miejsce poważne naruszenia praw
człowieka, takie jak pobicia, maltretowanie psychiczne
i wykorzystywanie seksualne.
Według potwierdzających się informacji z różnych źródeł
tortury są częstą praktyką w więzieniu w Evin. W sekcji
209 przetrzymuje się wielu aktywistów w związku z ich
pokojową działalnością przeciwko rządowi.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (alias:
TALA Hosseyn)

Szef Iranian
Tobacco
Company,

Zastępca
generalnego
gubernatora
(„Farmandar”)
prowincji Teheran do września 2010 roku, odpowie
dzialny głównie za interwencję sił policji, a więc za
tłumienie demonstracji.
W grudniu 2010 roku otrzymał nagrodę w uznaniu roli,
jaką pełnił podczas represji, które miały miejsce po
wyborach.

10.10.2011

22.

TAMADDON
Morteza (alias:
TAMADON
Morteza)

Miejsce
urodzenia:
Shahr Kord
–
Ispahan
(Szahr-e
Kord
–
Isfahan)
Data
urodzenia:
1959

Generalny gubernator prowincji Teheran w ramach IRGC,
szef Rady Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Teheran.
Jako gubernator i szef Rady Bezpieczeństwa Publicznego
prowincji Teheran ponosi pełną odpowiedzialność za
wszystkie działania represyjne, w tym tłumienie
protestów politycznych od czerwca 2009 roku.
Wiadomo, że osobiście uczestniczył w zastraszaniu przy
wódców politycznych Karroubiego i Mousaviego.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

Zastępca prokuratora generalnego Iranu.
Nadzorował wiele spraw sądowych powiązanych
z protestami, które miały miejsce po wyborach.

10.10.2011

24.

BAHRAMI
Mohammad-Kazem

Szef sekcji sądowej sił zbrojnych.
Uczestniczył w represjonowaniu uczestników demon
stracji pokojowych.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI
Aziz

Były sędzia pierwszej izby sądu w Evin, a następnie
sędzia wydziału 71 trybunału karnego prowincji Teheran.
Prowadził wiele spraw przeciwko demonstrantom,
w szczególności sprawę Abdola-Rezy Ghanbariego,
wykładowcy zatrzymanego w styczniu 2010 roku
i skazanego na karę śmierci za działalność polityczną.
W Evin, w okręgu, w którym znajduje się więzienie,
otwarto niedawno sąd pierwszej instancji; utworzenie
tego sądu poparł Jafari Dolatabadi w marcu 2010 roku.
W więzieniu tym niektórzy oskarżeni są przetrzymywani
w izolacji, maltretowani i zmuszani do składania fałszy
wych zeznań.

10.10.2011
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Dane
identyfikacyjne

Powody

12.10.2011

Data umiesz
czenia w wykazie

Wiceprzewodniczący administracji sądowej prowincji
Południowy Khorasan, odpowiedzialny za zapobieganie
przestępczości.
W czerwcu 2011 roku zatwierdził 140 wyroków śmierci
wykonanych między marcem 2010 roku a marcem 2011
roku; oprócz tego w tym samym czasie w tejże prowincji
Południowy Khorasan w tajemnicy wykonano około stu
innych egzekucji, bez powiadamiania adwokatów ani
rodzin skazanych.
W związku z tym uznaje się, że uczestniczył
w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu
sądowego, co przyczyniło się do nadmiernego
i zwiększonego stosowania kary śmierci.

10.10.2011

Miejsce
urodzenia:
Mashad
(Iran)
Data
urodzenia:
1952

Minister sprawiedliwości, były generalny gubernator Isfa
hanu i dyrektor State Prisons Organization (Organizacja
Więzień Państwowych) (do czerwca 2004 roku).
Jako minister sprawiedliwości odgrywał kluczową rolę
w grożeniu diasporze irańskiej i jej zastraszaniu poprzez
ogłoszenie utworzenia specjalnego sądu, który prowa
dziłby sprawy dotyczące Irańczyków żyjących poza tery
torium kraju. Dzięki wysiłkom prokuratora Teheranu
powstaną dwa oddziały sądu pierwszej instancji i sądu
apelacyjnego oraz kilka oddziałów sądów rozjemczych,
które będą rozpatrywać sprawy dotyczące ekspatriantów

10.10.2011

HOSSEINI dr
Mohammad (alias:
HOSSEYNI, dr
Seyyed Mohammad;
Seyed, Sayyed
i Sayyid)

Miejsce
urodzenia:
Rafsanjan,
Kerman
Data
urodzenia:
1961

Minister kultury i wytycznych islamistycznych od
września 2009 roku.
Były członek IRGC, uczestniczył w represjonowaniu
dziennikarzy.

10.10.2011

MOSLEHI Heydar
(alias: MOSLEHI
Heidar; MOSLEHI
Haidar)

Miejsce
urodzenia:
Isfahan (Iran)
Data
urodzenia:
1956

Minister ds. wywiadu. Za jego kierownictwa Ministerstwo
ds. Wywiadu kontynuowało praktyki szeroko zakrojo
nego arbitralnego zatrzymywania i szykanowania protes
tantów i dysydentów. Ministerstwo ds.
Wywiadu nadal prowadzi sekcję 209 w więzieniu w Evin,
gdzie przetrzymuje się wielu aktywistów w związku z ich
pokojową działalnością przeciwko rządowi. Śledczy
z Ministerstwa ds. Wywiadu bili więźniów w sekcji 209
oraz znęcali się nad nimi psychiczne i wykorzystywali
seksualnie. Jako minister ds. wywiadu Moslehi ponosi
odpowiedzialność za obecne nadużycia.

10.10.2011

26.

BAGHERI
Mohammad-Bagher

27.

BAKHTIARI Seyyed
Morteza

28.

29.

12.10.2011
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1003/2011
z dnia 11 października 2011 r.
ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych
owoców i warzyw
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetwo
rzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:
Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje,
w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlo
wych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję
standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trze
cich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych
w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011,
są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie
12 października 2011 r.

wchodzi

w

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2011 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

życie

z

dniem

L 267/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2011

ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Standardowa stawka celna
w przywozie

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

0702 00 00

AL
EC
MA
MK
ZZ

58,3
36,3
52,9
58,0
51,4

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

65,0
64,2
120,0
83,1

0709 90 70

TR
ZZ

119,5
119,5

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

67,7
38,2
60,5
64,9
57,5
83,4
62,0

0806 10 10

BR
CL
MK
PE
TR
US
ZA
ZZ

246,3
79,6
85,4
228,3
113,9
275,5
65,0
156,3

0808 10 80

CL
CN
NZ
ZA
ZZ

83,9
80,0
120,9
84,9
92,4

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

85,4
42,4
107,9
60,3
74,0

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.

12.10.2011
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1004/2011
z dnia 11 października 2011 r.
zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych
w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem
wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012
surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na
rok gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wyko
nawczym Komisji (UE) nr 971/2011 (3). Te ceny
i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) nr 998/2011 (4).

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi
w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi
dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do
korekty wymienionych kwot,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006
w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze
cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie
drugie,
a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1
Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające
zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których
mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone
na rok gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonaw
czym (UE) nr 971/2011, zostają zmienione zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należ
ności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru

Niniejsze rozporządzenie
12 października 2011 r.

wchodzi

w

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2011 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3) Dz.U. L 254 z 30.9.2011, s. 12.
(4) Dz.U. L 264 z 8.10.2011, s. 30.

życie

z

dniem
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ZAŁĄCZNIK
Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego,
cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 12 października
2011 r.
(EUR)
Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg
netto produktu

1701 11 10 (1)

47,89

0,00

1701 11 90 (1)

47,89

0,54

1701 12 10 (1)

47,89

0,00

1701 12 90 (1)

47,89

0,24

(2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22

1701 91 00

Kwota dodatkowej należności za 100 kg
netto produktu

(1) Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
(2) Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
(3) Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1005/2011
z dnia 11 października 2011 r.
ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na
wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów
GATT
wych ilości powinien być uzależniony od powiadomienia
właściwego organu o ilościach, na które dany podmiot
wyraził zgodę, oraz od wpłaty zabezpieczenia przez zain
teresowane podmioty.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

(4)

Biorąc
ślania
dzenia
należy

pod uwagę termin wdrożenia procedury okre
współczynników określony w art. 4 rozporzą
(UE) nr 789/2011, niniejsze rozporządzenie
zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009
z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegó
łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji
wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2),
w szczególności jego art. 23 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 3
akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
nr
789/2011 (3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń
na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki
w 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT,
o których mowa w art. 21 rozporządzenia (WE) nr
1187/2009.

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz w odniesieniu
do niektórych grup produktów i kontyngentów dotyczą
ilości przekraczających ilości dostępne na rok kontyngen
towy 2012. Należy zatem ustalić współczynniki przy
działu.

W odniesieniu do grup produktów i kontyngentów,
w przypadku których złożone wnioski dotyczą ilości
mniejszych niż ilości dostępne, należy zadbać o to, by
pozostałe ilości zostały przydzielone proporcjonalnie do
ilości, o które wystąpiono. Ponadto przydział dodatko

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1.
(3) Dz.U. L 203 z 6.8.2011, s. 26.

Artykuł 1
Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 789/2011 w odnie
sieniu do grup produktów i kontyngentów określonych
w kolumnie 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia jako
„16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay i 22-Tokyo”, zostają
przyjęte z zastrzeżeniem zastosowania współczynników przy
działu określonych w kolumnie 5 tego załącznika.

Artykuł 2
Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 789/2011 w odnie
sieniu do grup produktów i kontyngentów określonych
w kolumnie 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia jako
„22-, 25-Urugwaj i 25-Tokio”, zostają przyjęte w odniesieniu do
ilości, o które wystąpiono.

Pozwolenia na wywóz mogą być wydane dla dodatkowych
ilości z zastrzeżeniem zastosowania współczynnika przydziału
określonego w kolumnie 6 załącznika, po wyrażeniu zgody
przez podmiot na podane ilości w terminie jednego tygodnia
od daty publikacji niniejszego rozporządzenia oraz z
zastrzeżeniem wpłaty wymaganego zabezpieczenia.

Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2011 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według dodatkowych uwag
w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat
Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki

Identyfikacja grupy
i kontyngentu

Ilości dostępne
w 2012 r.
(w tonach)

Współczynnik
przydziału
wskazany w art. 1

Współczynnik
przydziału
wskazany w
art. 2

(4)

(5)

(6)

Nr uwagi

Grupa

(1)

(2)

(3)

16

Not specifically provided for
(NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2717243

16-Uruguay

3 446,000

0,1769757

17

Blue Mould

17- Uruguay

350,000

0,0925926

18

Cheddar

18- Uruguay

1 050,000

0,4929577

20

Edam/Gouda

20- Uruguay

1 100,000

0,1834862

21

Italian type

21- Uruguay

2 025,000

0,1359973

22

Swiss or Emmenthaler cheese
other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,8675629

22-Uruguay

380,000

6,3333333

25-Tokio

4 003,172

1,8816320

25-Urugwaj

2 420,000

3,0344828

25

Swiss or Emmenthaler cheese
with eye formation

12.10.2011
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DECYZJE
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2011/670/WPZiB
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie wykonania decyzji 2011/235/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych
przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 31 ust. 2,
uwzględniając decyzję Rady 2011/235/WPZiB z dnia
12 kwietnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skie
rowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom
w związku z sytuacją w Iranie (1), w szczególności jej art. 3
ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
(2)

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję
2011/235/WPZiB.
Ze względu na powtarzające się przypadki naruszeń praw
człowieka w Iranie, do wykazu osób i podmiotów obję
tych środkami ograniczającymi, który zamieszczono
w załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB, należy
dodać kolejne osoby,

(1) Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji dodaje
się do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji
2011/235/WPZiB.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.
W imieniu Rady
C. ASHTON

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
Wykaz osób, o których mowa w art. 1
Osoby
Imię i nazwisko

1.

ABBASZADEHMESHKINI,
Mahmoud

Dane
identyfikacyjne

Powody

Dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych.

Data
umieszczenia
w wykazie

10.10.2011

Jako szef komitetu powołanego na mocy art. 10 ustawy
o działalności partii i grup politycznych odpowiada za
udzielanie zezwoleń na demonstracje i inne imprezy
publiczne oraz rejestrowanie partii politycznych.
W 2010 roku zawiesił działalność dwóch reformator
skich partii politycznych powiązanych z Mousavim:
Islamic Iran Participation Front (Front Udziału
w Islamskim Iranie) i Islamic Revolution Mujahedeen
Organization (Organizacja Mudżahedinów Islamskiej
Rewolucji).
Od 2009 roku konsekwentnie i stale nie wydawał zgody
na organizację jakichkolwiek zgromadzeń przez środo
wiska pozarządowe, odmawiając tym samym konstytu
cyjnego prawa do protestów. Doprowadziło to do aresz
towań
wielu
pokojowych
demonstrantów
z pogwałceniem prawa do wolności zgromadzania się.
W 2009 roku nie wydał również zezwolenia na zorga
nizowanie przez opozycję ceremonii żałobnej dla osób,
które zginęły podczas protestów dotyczących wyborów
prezydenckich.

2.

AKBARSHAHI AliReza

Dowódca policji w Teheranie.

10.10.2011

Dowodzone przez niego siły policyjne dopuszczały się
stosowania bezprawnej przemocy wobec podejrzanych
podczas zatrzymywania i aresztowania przed rozprawami
sądowymi, według zgłaszanych Human Rights Watch
(HRW) doniesień świadków pacyfikacji zamieszek, które
miały miejsce po wyborach.
Teherańska policja uczestniczyła również w atakach na
domy studenckie uniwersytetu teherańskiego w czerwcu
2009 roku, kiedy to według irańskiej komisji parlamen
tarnej (Majlis) ponad 100 studentów odniosło rany z rąk
policji i bojówek Basij.

3.

AKHARIAN Hassan

Strażnik oddziału 1 w więzieniu Radjaishahr (RadżaiSzahr) w mieście Karadj (Karadż).

10.10.2011

Kilku byłych więźniów oskarżyło go o stosowanie tortur
oraz o wydawanie rozkazów o nieudzielaniu więźniom
pomocy medycznej. Według zeznań jednej z osób
zatrzymanych w więzieniu w Radjaishahr (Radżai-Szahr)
był on dotkliwie bity przez wszystkich strażników za
pełną wiedzą Akhariana.
Zgłoszono również co najmniej jeden przypadek śmierci
więźnia (Mohsena Beikvandy) znajdującego się pod
dozorem Akhariana.
4.

5.

AVAEE Seyyed AliReza (alias: AVAEE
Seyyed Alireza)

BANESHI Jaber

Prezes sądu w Teheranie.

10.10.2011

Jako prezes sądu w Teheranie był odpowiedzialny za
pogwałcenia praw człowieka, arbitralne aresztowania,
pozbawienie więźniów przysługujących im praw
i zwiększenie liczby egzekucji.
Prokurator w mieście Shiraz (Sziraz).
Odpowiedzialny za coraz częstsze nadmierne stosowanie
kary śmierci - wielokrotnie wnosił o orzeczenie kary
śmierci. Prokurator w sprawie ataku bombowego
w Shiraz (Sziraz) w 2008 roku. Reżim wykorzystał tę
sprawę do tego, by skazać kilku swoich przeciwników
na śmierć.

10.10.2011
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6.

7.

8.

FIRUZABADI
generał dywizji dr
Seyyed Hasan (alias:
FIRUZABADI
generał dywizji dr
Seyed Hassan;
FIROUZABADI
generał dywizji dr
Seyyed Hasan;
FIROUZABADI
generał dywizji dr
Seyed Hassan)
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Miejsce
urodzenia:
Machhad
(Meszhed)
Data
urodzenia:
3.2.1951

GANJI Mostafa
Barzegar

Powody

Szef połączonych sił zbrojnych Iranu.

L 267/15

Data
umieszczenia
w wykazie

10.10.2011

Również członek Supreme National Security Council
(SNSC) (Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego).
Najwyższy dowódca wojskowy odpowiedzialny za kiero
wanie
wszystkimi
jednostkami
wojskowymi
i
policyjnymi, w tym Islamic Revolutionary Guards Corps
(IRGC) (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej) i policją.
Oficjalnie przez niego dowodzone siły stosowały brutalne
represje
wobec
pokojowych
demonstrantów
i
dokonywały masowych zatrzymań.

Prokurator generalny w mieście Qom (Kom).

10.10.2011

Odpowiedzialny
za
arbitralne
zatrzymania
i
maltretowanie dziesiątek osób naruszających przepisy
w Qom (Kom). Uczestniczył w poważnym naruszeniu
prawa do rzetelnego procesu sądowego, co przyczyniło
się do nadmiernego i zwiększonego stosowania kary
śmierci, a w związku z tym zdecydowanego zwiększenia
liczby egzekucji od początku roku.

HABIBI Mohammad
Reza

Zastępca prokuratora w mieście Isfahan.

10.10.2011

Uczestniczył w postępowaniach pozbawiających oskarżo
nych prawa do rzetelnego procesu sądowego. Przykła
dowo: w maju 2011 roku wykonano wyrok na Abdol
lahu Fathim, po tym jak podczas procesu sądowego
w marcu 2010 roku Habibi nie dał Fathiemu prawa do
bycia wysłuchanym i nie uwzględnił zgłaszanych przez
niego kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym.
W związku z tym uznaje się, że Habibi uczestniczył
w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu
sądowego, co przyczyniło się do nadmiernego
i zwiększonego stosowania kary śmierci, a w związku
z tym zdecydowanego zwiększenia liczby egzekucji od
początku roku.

9.

HEJAZI Mohammad

Miejsce
urodzenia:
Ispahan
(Isfahan)
Data
urodzenia:
1956

10.

HEYDARI Nabiollah

Szef Korpusu Sarollah w ramach IRGC w Teheranie, były
szef sił Basij.

10.10.2011

Korpus Sarollah odgrywał kluczową rolę w
pacyfikowaniu zamieszek, które miały miejsce po wybo
rach.
Mohammad HEJAZI był autorem listu wysłanego do
Ministerstwa Zdrowia w dniu 26 czerwca 2009 r.
zakazującego ujawniania dokumentów lub dokumentacji
medycznej osób rannych lub hospitalizowanych podczas
wydarzeń, które miały miejsce po wyborach, co sugeruje,
że starano się ukryć prawdę.
Szef irańskiej policji portów lotniczych.

10.10.2011

Od czerwca 2009 roku przyczynił się do aresztowania
w porcie lotniczym Imam Khomeini International - także
w strefie międzynarodowej - demonstrantów irańskich,
którzy usiłowali opuścić kraj po rozpoczęciu pacyfikacji.
11.

JAVANI Yadollah

Szef biura politycznego IRGC.
Był jednym z pierwszych urzędników wysokiego
szczebla, którzy domagali się aresztowania Mousaviego,
Karroubiego i Khatamiego. Wielokrotnie popierał użycie
siły i okrutne techniki przesłuchań wobec osób uczest
niczących w protestach, które miały miejsce po wyborach
(uzasadniał nadawanie zeznań w telewizji), w tym naka
zywanie bezprawnego znęcania się nad dysydentami
poprzez publikacje rozpowszechniane przez IRGC i Basij.

10.10.2011
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JAZAYERI Massoud

Powody

Zastępca szefa połączonych sił zbrojnych Iranu, odpo
wiedzialny za sprawy kulturalne (alias State Defence
Publicity HQ (dowództwo w zakresie informowania
w kwestiach obrony państwowej)).

12.10.2011

Data
umieszczenia
w wykazie

10.10.2011

Jako zastępca szefa czynnie uczestniczył w represjach.
W wywiadzie dla dziennika Kayhan ostrzegł, że zidenty
fikowano wielu protestujących w Iranie i poza nim i że
odpowiednie siły zajmą się nimi w stosownym czasie.
Otwarcie wzywał do represjonowania placówek zagra
nicznych massmediów i irańskiej opozycji. W 2010
roku zwrócił się do rządu o uchwalenie surowszych prze
pisów wobec Irańczyków, którzy współpracują z
zagranicznymi mediami.
13.

14.

JOKAR Mohammad
Saleh

KAMALIAN Behrouz

Dowódca studenckich sił Basij.

Miejsce
urodzenia:
Tehran
(Teheran)
Data
urodzenia:
1983

15.

16.

KHALILOLLAHI
Moussa (alias:
KHALILOLLAHI
Mousa)
MAHSOULI Sadeq
(alias: MAHSULI,
Sadeq)

MALEKI Mojtaba

Szef IRGC - powiązany z grupą informatyczną „Ashiy
aneh”.

10.10.2011

Zajmująca się bezpieczeństwem cyfrowym grupa „Ashiy
aneh”, założona przez Behrouza Kamaliana, jest odpowie
dzialna za intensywne ściganie w Internecie zarówno
krajowych przeciwników i reformatorów, jak i instytucji
zagranicznych. W dniu 21 czerwca 2009 r. na stronie
internetowej Revolutionary Guard’s Cyber Defence
Command (Dowództwo Obrony Cybernetycznej Rewolu
cyjnych Strażników) zamieszczono zdjęcia przedsta
wiające twarze osób, które - jak twierdzono - zostały
wykonane podczas demonstracji po wyborach. Do
zdjęć dołączono skierowany do Irańczyków apel
o „zidentyfikowanie buntowników”.
Prokurator w mieście Tabriz.

10.10.2011

Uczestniczył w sprawie Sakineh Mohammadi-Ashtiani,
wielokrotnie sprzeciwiał się jej zwolnieniu, brał udział
w poważnych naruszeniach prawa do rzetelnego procesu
sądowego.
Miejsce
urodzenia:
Oroumieh
(Iran)
Data
urodzenia:
1959/60

17.

10.10.2011

Jako dowódca sił był czynnie zaangażowany w tłumienie
protestów w szkołach i uniwersytetach oraz
w bezprawne zatrzymywanie aktywistów i dziennikarzy.

Były minister spraw wewnętrznych (do sierpnia 2009
roku).

10.10.2011

Jako minister spraw wewnętrznych Mahsouli sprawował
dowództwo nad wszystkimi siłami policyjnymi, agentami
sił bezpieczeństwa i tajnymi agentami Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. Kierowane przez niego siły dopu
ściły się ataków na domy studenckie uniwersytetu tehe
rańskiego w dniu 14 czerwca 2009 r. i stosowały tortury
wobec studentów w piwnicach ministerstwa (owiane złą
sławą piwnice na poziomie 4). Wobec innych protes
tantów
dopuszczono
się
poważnych
nadużyć
w więzieniu Kahrizak, prowadzonym przez policję
podlegającą Mahsouliemu.
Prokurator w mieście Kermanshah (Kermanszah).

10.10.2011

Odpowiedzialny za dramatyczne zwiększenie liczby
wyroków kary śmierci, w tym siedem egzekucji przez
powieszenie wykonanych jednego dnia - 3 stycznia
2010 r. - w centralnym więzieniu Kermanszah, po wyro
kach skazujących wydanych przez sędziego Malekiego.
Jest on zatem odpowiedzialny za nadmierne i
zwiększone stosowanie kary śmierci.
18.

OMIDI Mehrdad

Szef jednostki ds. cyberprzestępczości irańskiej policji.
Jest odpowiedzialny za tysiące śledztw i aktów oskarżenia
reformatorów i przeciwników politycznych wyko
rzystujących Internet. Jest zatem odpowiedzialny za
poważne naruszenia praw człowieka i represje wobec
osób, które występują w obronie własnych uzasadnio
nych praw, w tym wolności wypowiedzi.

10.10.2011
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SALARKIA
Mahmoud

Powody

Zastępca prokuratora generalnego Teheranu odpowie
dzialny za sprawy więziennictwa.

L 267/17

Data
umieszczenia
w wykazie

10.10.2011

Bezpośrednio odpowiedzialny za wiele nakazów areszto
wania wobec niewinnych uczestników demonstracji
pokojowych i aktywistów. Z wielu raportów obrońców
praw człowieka wynika, że praktycznie wszystkie aresz
towane osoby są, z jego rozkazu, przetrzymywane
w izolacji, bez możliwości kontaktu z prawnikiem lub
rodziną, bez postawienia zarzutów przez okresy różnej
długości, często w warunkach równoznacznych
z wymuszonym zaginięciem. Rodziny tych osób często
nie są powiadamiane o ich aresztowaniu.
20.

SOURI Hojatollah

Jako szef więzienia w mieście Evin ponosi odpowiedzial
ność za mające tam miejsce poważne naruszenia praw
człowieka, takie jak pobicia, maltretowanie psychiczne
i wykorzystywanie seksualne.

10.10.2011

Według potwierdzających się informacji z różnych źródeł
tortury są częstą praktyką w więzieniu w Evin. W sekcji
209 przetrzymuje się wielu aktywistów w związku z ich
pokojową działalnością przeciwko rządowi.
21.

TALA Hossein (alias:
TALA Hosseyn)

Szef Iranian
Tobacco
Company,

Zastępca
generalnego
gubernatora
(„Farmandar”)
prowincji Teheran do września 2010 roku, odpowie
dzialny głównie za interwencję sił policji, a więc za
tłumienie demonstracji.

10.10.2011

W grudniu 2010 roku otrzymał nagrodę w uznaniu roli,
jaką pełnił podczas represji, które miały miejsce po
wyborach.
22.

TAMADDON
Morteza (alias:
TAMADON
Morteza)

Miejsce
urodzenia:
Shahr Kord
– Ispahan
(Szahr-e
Kord –
Isfahan)
Data
urodzenia:
1959

23.

ZEBHI Hossein

Generalny gubernator prowincji Teheran w ramach IRGC,
szef Rady Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Teheran.

10.10.2011

Jako gubernator i szef Rady Bezpieczeństwa Publicznego
prowincji Teheran ponosi pełną odpowiedzialność za
wszystkie działania represyjne, w tym tłumienie
protestów politycznych od czerwca 2009 roku.
Wiadomo, że osobiście uczestniczył w zastraszaniu przy
wódców politycznych Karroubiego i Mousaviego.

Zastępca prokuratora generalnego Iranu.

10.10.2011

Nadzorował wiele spraw sądowych powiązanych
z protestami, które miały miejsce po wyborach.
24.

25.

BAHRAMI
Mohammad-Kazem

Szef sekcji sądowej sił zbrojnych.

HAJMOHAMMADI
Aziz

Były sędzia pierwszej izby sądu w Evin, a następnie
sędzia wydziału 71 trybunału karnego prowincji Teheran.

10.10.2011

Uczestniczył w represjonowaniu uczestników demon
stracji pokojowych.

Prowadził wiele spraw przeciwko demonstrantom,
w szczególności sprawę Abdola-Rezy Ghanbariego,
wykładowcy zatrzymanego w styczniu 2010 roku
i skazanego na karę śmierci za działalność polityczną.
W Evin, w okręgu, w którym znajduje się więzienie,
otwarto niedawno sąd pierwszej instancji; utworzenie
tego sądu poparł Jafari Dolatabadi w marcu 2010 roku.
W więzieniu tym niektórzy oskarżeni są przetrzymywani
w izolacji, maltretowani i zmuszani do składania fałszy
wych zeznań.

10.10.2011
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BAGHERI
Mohammad-Bagher

Powody

Wiceprzewodniczący administracji sądowej prowincji
Południowy Khorasan, odpowiedzialny za zapobieganie
przestępczości.

12.10.2011

Data
umieszczenia
w wykazie

10.10.2011

W czerwcu 2011 roku zatwierdził 140 wyroków śmierci
wykonanych między marcem 2010 roku a marcem 2011
roku; oprócz tego w tym samym czasie w tejże prowincji
Południowy Khorasan w tajemnicy wykonano około stu
innych egzekucji, bez powiadamiania adwokatów ani
rodzin skazanych.
W związku z tym uznaje się, że uczestniczył
w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu
sądowego, co przyczyniło się do nadmiernego i
zwiększonego stosowania kary śmierci.
27.

BAKHTIARI Seyyed
Morteza

Miejsce
urodzenia:
Mashad
(Iran)
Data
urodzenia:
1952

28.

29.

HOSSEINI dr
Mohammad (alias:
HOSSEYNI, dr
Seyyed Mohammad;
Seyed, Sayyed
i Sayyid)

Miejsce
urodzenia:
Rafsanjan,
Kerman

MOSLEHI Heydar
(alias: MOSLEHI
Heidar; MOSLEHI
Haidar)

Miejsce
urodzenia:
Isfahan (Iran)

Data
urodzenia:
1961

Data
urodzenia:
1956

Minister sprawiedliwości, były generalny gubernator Isfa
hanu i dyrektor State Prisons Organization (Organizacja
Więzień Państwowych) (do czerwca 2004 roku).

10.10.2011

Jako minister sprawiedliwości odgrywał kluczową rolę
w grożeniu diasporze irańskiej i jej zastraszaniu poprzez
ogłoszenie utworzenia specjalnego sądu, który prowa
dziłby sprawy dotyczące Irańczyków żyjących poza tery
torium kraju. Dzięki wysiłkom prokuratora Teheranu
powstaną dwa oddziały sądu pierwszej instancji i sądu
apelacyjnego oraz kilka oddziałów sądów rozjemczych,
które będą rozpatrywać sprawy dotyczące ekspatriantów.
Minister kultury i wytycznych islamistycznych od
września 2009 roku.

10.10.2011

Były członek IRGC, uczestniczył w represjonowaniu
dziennikarzy.

Minister ds. wywiadu.
Za jego kierownictwa Ministerstwo ds. Wywiadu konty
nuowało praktyki szeroko zakrojonego arbitralnego
zatrzymywania i szykanowania protestantów i
dysydentów. Ministerstwo ds. Wywiadu nadal prowadzi
sekcję 209 w więzieniu w Evin, gdzie przetrzymuje się
wielu aktywistów w związku z ich pokojową działal
nością przeciwko rządowi. Śledczy z Ministerstwa ds.
Wywiadu bili więźniów w sekcji 209 oraz znęcali się
nad nimi psychiczne i wykorzystywali seksualnie. Jako
minister ds. wywiadu Moslehi ponosi odpowiedzialność
za obecne nadużycia.

10.10.2011

12.10.2011
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 11 października 2011 r.
zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń na nowe
substancje czynne: benalaksyl-M, gamma-cyhalotrynę i walifenalat
(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7092)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/671/UE)
W decyzji Komisji 2004/686/WE (4) potwierdzono, że
dokumentacja jest kompletna i że można ją uznać za
zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych
i informacji określone w załącznikach II i III do tej dyrek
tywy.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG we
wrześniu 2005 r. przedsiębiorstwo ISAGRO SpA zwró
ciło się do Węgier z wnioskiem o wpisanie substancji
czynnej walifenalat, zwanej wcześniej walifenalem, do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji
Komisji 2006/586/WE (5) potwierdzono, że dokumen
tacja jest kompletna i że można ją uznać za zasadniczo
spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji okre
ślone w załącznikach II i III do tej dyrektywy.

(5)

Potwierdzenie
kompletności
dokumentacji
było
niezbędne, by umożliwić jej szczegółowe zbadanie
i dać państwom członkowskim możliwość udzielania
tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na
środki ochrony roślin zawierające substancje czynne,
o których mowa, przy spełnieniu warunków określonych
w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności
warunków odnoszących się do szczegółowej oceny
substancji czynnych i środków ochrony roślin
w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

(6)

Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie człowieka
i na środowisko naturalne poddano ocenie zgodnie
z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG
w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez
wnioskodawców. Państwa członkowskie pełniące rolę
sprawozdawców przedłożyły Komisji odpowiednie
projekty sprawozdań z oceny w dniach 21 listopada
2003 r. (benalaksyl-M), 25 stycznia 2008 r. (gammacyhalotryna) i 19 lutego 2008 r. (walifenalat).

(7)

Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez
państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców
stwierdzono, że należy zwrócić się do wnioskodawców
o dalsze informacje oraz zwrócić się do państw człon
kowskich pełniących rolę sprawozdawców o zbadanie

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające
dyrektywy
Rady
79/117/EWG
i
91/414/EWG (2),
w szczególności jego art. 80 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1107/2009 dyrektywę 91/414/EWG należy nadal
stosować do substancji czynnych, w odniesieniu do
których przyjęto decyzję zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrek
tywy 91/414/EWG przed dniem 14 czerwca 2011 r.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w lutym
2002 r. przedsiębiorstwo ISAGRO IT zwróciło się do
Portugalii z wnioskiem o wpisanie substancji czynnej
benalaksyl-M do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG. W decyzji Komisji 2003/35/WE (3)
potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna i że
można ją uznać za zasadniczo spełniającą wymogi
dotyczące danych i informacji określone w załącznikach
II i III do tej dyrektywy.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG
w sierpniu 2001 r. przedsiębiorstwo Pytech Chemicals
GmbH zwróciło się do Zjednoczonego Królestwa
z wnioskiem o wpisanie substancji czynnej gamma-cyha
lotryna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.
(2) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(3) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 52.

(4) Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 21.
(5) Dz.U. L 236 z 31.8.2006, s. 31.
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tych informacji i przedstawienie ich oceny. W związku
z powyższym dokumentacje są w dalszym ciągu badane,
a zakończenie ich oceny nie będzie możliwe w terminie
przewidzianym w dyrektywie 91/414/EWG w związku
z decyzjami Komisji 2009/579/WE (1) (benalaksyl-M)
oraz 2009/865/WE (2) (gamma-cyhalotryna).
(8)

(9)

Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego
powodu do bezpośrednich obaw, to – aby umożliwić
kontynuowanie badania dokumentacji – należy dać
państwom członkowskim możliwość przedłużenia na
okres 24 miesięcy tymczasowych zezwoleń przyznanych
na środki ochrony roślin zawierające wspomniane
substancje czynne zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy
91/414/EWG. Przewiduje się, że zakończenie oceny
i procesu podejmowania decyzji, które odnoszą się do
decyzji w sprawie ewentualnego zatwierdzenia benala
ksylu-M, gamma-cyhalotryny i walifenalatu zgodnie
z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009,
nastąpi w ciągu 24 miesięcy.
Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 198 z 30.7.2009, s. 80.
(2) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 100.

12.10.2011

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwo
lenia na środki ochrony roślin zawierające benalaksyl-M,
gamma-cyhalotrynę i walifenalat na okres kończący się najpóź
niej w dniu 31 października 2013 r.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 października 2013 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2011 r.
W imieniu Komisji
John DALLI

Członek Komisji

CENY PRENUMERATY w 2011 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

1 100 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie na płycie DVD

w 22 językach urzędowych UE

1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

770 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie na płycie
DVD (komplet)

w 22 językach urzędowych UE

400 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, płyta DVD raz w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

300 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

50 EUR/rok

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczej płycie DVD.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sprzedaż i prenumerata
Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę Dziennika
Urzędowego Uni Europejskiej, można zamówić u naszych dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów
handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa i aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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