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A TANÁCS HATÁROZATA
(2007. április 23.)
az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2)
bekezdésének végrehajtásáról
(2007/242/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
tekintettel a 2007. április 19-i 423/2007/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

(2)

A 423/2007/EK rendelet V. mellékletében fel kell sorolni az
ezen határozat mellékletében szereplő személyeket, jogalanyokat
és szerveket.
2. cikk

A Tanács 2007. április 19-én elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK
rendeletet. Az említett rendelet 15. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Tanács létrehozza, felülvizsgálja és
módosítja az azon rendelet 7. cikke (2) bekezdésében
említett személyek, jogalanyok és szervek listáját.

A Tanács úgy határozott, hogy egyes személyek,
jogalanyok és szervek megfelelnek a 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, és ezért az abban foglalt egyedi és különös
indokok alapján fel kell azokat sorolni az említett rendelet V. mellékletében,

(1) HL L 103., 2007.4.20., 1. o.

Ez a határozat a kihirdetésének napján lép hatályba.
3. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. április 23-án.
a Tanács részéről
az elnök
F.-W. STEINMEIER

HU

L 106/52

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007.4.24.

MELLÉKLET
„A. Jogi személyek, jogalanyok és szervek

Név

Azonosító adat

Indoklás

1.

Aerospace Industries
Organisation, AIO (űripari
szervezet)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

Az AIO felügyeli Irán rakétagyártását, ideértve
a Shahid Hemmat ipari csoportot, a Shahid
Bageri ipari csoportot és a Fajr ipari csoportot
is, amelyek mindegyikét megjelölte az 1737
(2006) ENSZ BT-határozat. Az AIO-csoport
vezetőjét és két másik vezető tisztviselőjét
szintén megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BThatározat.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box
19585/777, Tehran

A DIO (Defence Industries Organization,
Védelmi Iparágak Szervezete) egyik leányvállalata.

3.

Defence Technology and
Science Research Centre
(DTSRC) (Védelmi Technológiai és Tudományos
Kutatóközpont) – Educational Research Institute
(Oktató Kutatóintézet)/
Moassese Amozeh Va
Tahgiaghati (ERI/MAVT
Co.) néven is ismert

Pasdaran Av., PO Box
19585/777, Tehran

K+F-feladatokat lát el. A DIO egyik leányvállalata. A DIO beszerzéseinek jelentős részét a
DTSRC végzi.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 113658486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street;
Tehran

A Jaber Ibn Hayan az AEOI (Iráni Atomenergia-szervezet) egyik laboratóriuma, amely
az üzemanyagciklussal összefüggő tevékenységeket folytat. A laboratórium a teheráni nukleáris kutatóközpontban (TNRC) található, és
Irán elmulasztotta a biztosítéki megállapodásának megfelelően 2003 előtt bejelenteni,
noha az intézményben uránátalakítási tevékenységeket folytattak.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box
19585/777, Tehran

A DIO leányvállalata.

6.

Nuclear Fuel Production
and Procurement
Company (NFPC) (nukleárisüzemanyag-előállító és
-beszerző vállalat)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 113658486, Tehran/Iran

Az AEOI nukleárisüzemanyag-előállító részlege (NFPD) a nukleárisüzemanyag-ciklus
terén végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az urán feltárását, bányászatát,
őrlését, átalakítását és a nukleáris hulladék
ártalmatlanítását. Az NFPC az NFPD utódja,
az AEOI leányvállalata, amely az üzemanyagciklussal kapcsolatban végez kutatási és
fejlesztési tevékenységeket, ideértve az átalakítást és a dúsítást.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box
19585/777, Tehran

A DIO leányvállalata.

8.

TAMAS Company

A TAMAS dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ
Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie. A TAMAS egy ernyőszervezet, amelyen belül négy leányvállalatot
hoztak létre; ezek közül az egyiknek a tevékenységei az urán kitermelésétől kezdve a
koncentrálásig terjednek, egy másik pedig
uránfeldolgozással, -dúsítással és -hulladékkal
foglalkozik.
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B. Természetes személyek

Név

Azonosító adatok

Indoklás

Születési idő: 1949.3.15. Útlevélszám: S4409483 érvényes:
2000.4.26. – 2010.4.27. Kiállítás helye: Teherán. Születési
hely: Khoy

Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője. Az
AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737
= 2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

1.

Reza AGHAZADEH

2.

Amir Moayyed ALAI

Részt vesz a centrifugák összeszerelésének és
tervezésének irányításában. A NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács felszólította Iránt,
hogy függessze fel valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét. Ez minden centrifugával
kapcsolatos tevékenységet magában foglal. 2006.
augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges
kitüntetésben részesítette Alait a centrifugák összeszerelésének és tervezésének irányításában vállalt
szerepéért.

3.

Mohammed Fedai
ASHIANI

Rész vesz az ammónium-uranil-karbonát (AUC)
előállításában és a natanzi dúsítóüzem vezetésében. Iránnak valamennyi dúsítással kapcsolatos
tevékenységét fel kell függesztenie. 2006.
augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges
kitüntetésben részesítette Ashianit az AUC-előállítási folyamatban és a natanzi (Kashan) dúsítólétesítmény irányításában és tervezésében vállalt szerepéért.

4.

Haleh BAKHTIAR

Részt vesz a 99,9 %-os koncentrációjú magnézium
előállításában. 2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges kitüntetésben részesítette
Bakhtiart a 99,9 %-os koncentrációjú magnézium
előállításában játszott szerepéért. Az ilyen tisztaságú magnéziumot uránfém előállítására használják, amelyből atomfegyverek készítésére szolgáló anyag állítható elő. Irán megtagadta a NAÜtől a fémurán félgömbök előállításáról szóló dokumentumhoz való hozzáférést, amely folyamat csak
atomfegyverek céljára alkalmazható.

5.

Morteza BEHZAD

Részt vesz a centrifuga-alkatrészek előállításában.
Iránnak valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét fel kell függesztenie. Ez minden centrifugával kapcsolatos tevékenységet magában foglal.
2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök
különleges kitüntetésben részesítette Behzadot az
összetett és érzékeny centrifuga-alkatrészek gyártásában játszott szerepéért.

6.

Dr Hoseyn (Hossein)
FAQIHIAN

7.

Seyyed Hussein (Hossein)
HUSSEINI (HOSSEINI)

Az NFCP címe: AEOI-NFPD,
P.O.Box: 11365-8486, Tehran/
Iran.

Az AEOI részét képező Nuclear Fuel Production
and Procurement Company (NFPC) helyettes
vezérigazgatója. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat
megjelölte. Az NFPC olyan dúsítással kapcsolatos
tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a
NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie.
Az AEOI tisztviselője, részt vesz az araki nehézvizes reaktorral (IR40) kapcsolatos projektben. Az
1737 (2006) ENSZ BT-határozat felszólította Iránt
valamennyi nehézvízzel kapcsolatos projektre
irányuló munka felfüggesztésére.
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Név

Azonosító adatok

2007.4.24.

Indoklás

8.

Javad KARIMI SABET

A Novin Energy Company elnöke. Ahmadinedzsád elnök 2006 augusztusában kitüntette
Karimi Sabetet a natanzi létesítmény nukleáris
berendezéseinek megtervezéséért, előállításáért,
telepítéséért és üzembe helyezéséért.

9.

Said Esmail
KHALILIPOUR

Az AEOI helyettes vezetője. Az AEOI felügyeli
Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ
BT-határozat megjelölte.

10.

Ali Reza KHANCHI

Az NRC címe: AEOI-NRC,
P.O.Box: 11365-8486, Tehran/
Iran Fax: (+9821) 8021412.

Az AEOI teheráni nukleáris kutatóközpontjának
vezetője. A NAÜ továbbra is pontosabb tájékoztatást vár Irántól a TNRC-ben végzett plutóniumszétválasztási kísérletekről, többek között a
magas dúsítású urán részecskéknek a karaji hulladéktároló létesítményből származó környezeti
mintákban való jelenlétéről; e létesítményben találhatóak az ilyen kísérletekben használt szegényítetturán-célpontok tárolására használt konténerek.
Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az
1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

11.

Hamid-Reza
MOHAJERANI

Részt vesz az iszfaháni uránátalakító létesítményben (UCF) a termelés irányításában. 2006.
augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges
kitüntetésben részesítette az UCF-ben a termelés
irányításában, valamint az UF6 egység tervezésében, felépítésében és üzembe helyezésében
játszott szerepéért (az UF6 a dúsítás alapanyaga).

12.

Houshang NOBARI

Részt vesz a natanzi dúsító létesítmény irányításában. A NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági
Tanács felszólította Iránt, hogy függessze fel valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét. Ezek
közé tartoznak a natanzi (Kashan) dúsító létesítményben végzett tevékenységek is. 2006.
augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges
kitüntetésben részesítette Nobarit a natanzi létesítmény tervezésének sikeres irányításáért és a
megvalósításért.

13.

Dr Javad RAHIQI

Az AEOI iszfaháni nukleáris technológiai
központjának vezetője. Felügyeli az iszfaháni
uránátalakító üzemet. A NAÜ Igazgatótanácsa és
a Biztonsági Tanács felszólította Iránt, hogy
függessze fel valamennyi dúsítással kapcsolatos
tevékenységét. Ez minden uránátalakítási tevékenységet magában foglal. Az AEOI felügyeli Irán
atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BThatározat megjelölte.

14.

Abbas RASHIDI

Részt vesz a natanzi dúsítási tevékenységekben. A
NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács
felszólította Iránt, hogy függessze fel valamennyi
dúsítással kapcsolatos tevékenységét. 2006.
augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges
kitüntetésben részesítette Rashidit a 164 centrifugából álló natanzi dúsító kaszkád irányításáért és a
sikeres működtetésében játszott kiemelkedő szerepéért.

15.

Abdollah SOLAT SANA

Az iszfaháni uránátalakító létesítmény ügyvezető
igazgatója. Ez a létesítmény állítja elő a natanzi
dúsítási létesítményekben használt alapanyagot
(UF6). Ahmadinedzsád elnök 2006. augusztus
27-én különleges kitüntetésben részesítette Solat
Sana-t ezen szerepéért.”

