
DECYZJA RADY

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków
ograniczających wobec Iranu

(2007/242/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia
19 kwietnia 2007 r. (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła rozporzą-
dzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ogranicza-
jących wobec Iranu. Art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia
przewiduje, że Rada ustanawia, weryfikuje i zmienia
wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa
w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.

(2) Rada ustaliła, że niektóre osoby, podmioty i organy speł-
niają warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 423/2007 oraz że w związku z tym powinny
być one wymienione w wykazie zamieszczonym
w załączniku V do tego rozporządzenia
z poszczególnych i konkretnych powodów określonych
w tym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Osoby, podmioty i organy wymienione w załączniku do niniej-
szej decyzji zostają włączone do wykazu w załączniku V do
rozporządzenia (WE) nr 423/2007.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady
F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

„A. Osoby prawne, podmioty i organy

Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie

1. Aerospace Industries
Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran AIO prowadzi nadzór nad wytwarzaniem
pocisków w Iranie, w tym nadzoruje grupę
przemysłową Shahid Hemmat, grupę przemys-
łową Shahid Bagheri oraz grupę przemysłową
Fajr; grupy te zostały wymienione w rezolucji
RB ONZ nr 1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj
inni wyżsi urzędnicy zostali również wymie-
nieni w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

2. Armament Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/777,
Teheran

Oddział DIO (Organizacji Przemysłu Obron-
nego – Defence Industries Organisation).

3. Defence Technology and
Science Research Centre
(DTSRC) – znane również
pod nazwą Educational
Research Institute/Moas-
sese Amozeh Va Tahgiag-
hati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777,
Teheran

Odpowiedzialne za badania naukowe i rozwój.
Oddział DIO. DTSRC przeprowadza znaczną
część transakcji kupna na rzecz DIO.

4. Jaber Ibn Hayan AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486;
Teheran; 84, 20th Av. Entehaye
Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan to laboratorium AEOI (Orga-
nizacji Energii Jądrowej w Iranie) zaangażo-
wane w działania dotyczące cyklu paliwowego.
Mieści się ono w Centrum Badań Jądrowych
w Teheranie (TNRC); nie zostało zgłoszone
przez Iran przed 2003 r. w ramach umowy
dotyczącej gwarancji, mimo że prowadzono
w nim działania związane z konwersją.

5. Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/777,
Teheran

Oddział DIO.

6. Nuclear Fuel Production
and Procurement
Company – NFPC (przed-
siębiorstwo zajmujące się
wytwarzaniem
i pozyskiwaniem paliwa
jądrowego)

AEOI-NFPD P.O.Box: 11365-8486,
Teheran/Iran

Oddział AEOI odpowiedzialny za wytwarzanie
paliwa jądrowego (NFPD); zajmuje się bada-
niami i rozwojem w dziedzinie jądrowego
cyklu paliwowego, w tym badaniami uranu,
jego wydobyciem, obróbką rudy, konwersją
oraz gospodarką odpadami jądrowymi. NFPC
jest następcą NFPD, oddziału AEOI, który
zajmuje się badaniami i rozwojem
w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego,
w tym konwersją i wzbogacaniem.

7. Special Industries Group Pasdaran Av., PO Box 19585/777,
Teheran

Oddział DIO.

8. TAMAS Company TAMAS jest firmą zaangażowaną w działania
związane ze wzbogacaniem, których zawie-
szenia przez Iran domaga się Rada MAEA
oraz Rada Bezpieczeństwa. TAMAS jest
organem nadrzędnym, poniżej którego usta-
nowiono cztery filie, w tym oddział zajmujący
się ekstrakcją uranu w celu koncentracji oraz
inny oddział, odpowiedzialny za przetwa-
rzanie uranu, jego wzbogacanie i odpady.
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B. Osoby fizyczne

Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie

1. Reza AGHAZADEH Data urodzenia: 15.3.1949.
Numer paszportu: S4409483,
okres ważności paszportu:
26.4.2000–27.4.2010, miejsce
wydania: Teheran. Miejsce
urodzenia: Khoy

Szef Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (Atomic
Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI
nadzoruje program jądrowy Iranu i została
wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

2. Amir Moayyed ALAI Zaangażowany w zarządzanie montażem
i konstrukcją wirówek. Rada MAEA oraz Rada
Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił
wszelkie działania związane ze wzbogacaniem.
Dotyczy to wszystkich prac związanych
z wirówkami. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Alai
otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada
specjalne odznaczenie za swoją rolę
w zarządzaniu montażem i konstrukcją wirówek.

3. Mohammed Fedai
ASHIANI

Zaangażowany w wytwarzanie uranylowego
węglanu amonu (ammonium uranyl carbonate –

AUC) oraz w kierowanie kompleksem prowa-
dzącym wzbogacanie w Natanz. Iranowi nakazano
zawiesić wszelkie działania związane ze wzboga-
caniem. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Ashiani
otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada
specjalne odznaczenie za swoją rolę w procesie
wytwarzania AUC oraz w zarządzaniu i w sporzą-
dzeniu projektu technicznego kompleksu prowa-
dzącego wzbogacanie w Natanz (Kashan).

4. Haleh BAKHTIAR Zaangażowana w wytwarzanie magnezu
o stężeniu 99,9 %. W dniu 27 sierpnia 2006 r.
Bakhtiar otrzymała z rąk prezydenta Ahmadine-
dżada specjalne odznaczenie za swoją rolę
w procesie produkcji magnezu o stężeniu
99,9 %. Magnezu o tej czystości używa się do
wytwarzania metalicznego uranu, który może
być przetapiany na materiał stosowany w broni
jądrowej. Iran odmówił zapewnienia MAEA
dostępu do dokumentu dotyczącego wytwarzania
półkul metalicznego uranu, które wykorzystuje się
jedynie do konstrukcji broni jądrowej.

5. Morteza BEHZAD Zaangażowany w wytwarzanie części składowych
wirówek. Iranowi nakazano zawiesić wszelkie
działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to
wszystkich prac związanych z wirówkami. W dniu
27 sierpnia 2006 r. Behzad otrzymał z rąk prezy-
denta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za
swoją rolę w wytwarzaniu złożonych
i precyzyjnych części składowych wirówek.

6. Dr Hoseyn (Hossein)
FAQIHIAN

Adres NFPC: AEOI-NFPD,
P.O.Box: 11365-8486, Teheran/
Iran

Zastępca dyrektora i dyrektor naczelny przedsię-
biorstwa zajmującego się wytwarzaniem
i pozyskiwaniem paliwa jądrowego (NFPC) będą-
cego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program
jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji
RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC jest zaangażo-
wane w działania związane ze wzbogacaniem,
których zawieszenia przez Iran domagają się
Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa.

7. Seyyed Hussein (Hossein)
HUSSEINI (HOSSEINI)

Urzędnik AEOI zaangażowany w projekt doty-
czący doświadczalnego reaktora ciężkowodnego
(IR40) w Araku. W rezolucji RB ONZ nr 1737
(2006) wezwano Iran do zawieszenia wszelkich
prac nad projektami związanymi z ciężką wodą.
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Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie

8. Javad KARIMI SABET Prezes Novin Energy Company Karimi Sabet
został odznaczony przez prezydenta Ahmadine-
dżada w sierpniu 2006 r. za swoją rolę
w opracowaniu, produkcji, instalacji
i uruchomieniu urządzeń jądrowych w Natanz.

9. Said Esmail
KHALILIPOUR

Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program
jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji
RB ONZ nr 1737 (2006).

10. Ali Reza KHANCHI Adres NRC: AEOI-NRC
P.O.Box: 11365-8486,
Teheran/Iran;
Nr faksu: (+9821) 8021412

Szef Centrum Badań Jądrowych AEOI
w Teheranie. MAEA nadal domaga się od Iranu
wyjaśnień na temat eksperymentów
z rozdzielaniem plutonu przeprowadzanych
w tym centrum, w tym na temat obecności cząs-
teczek wysoko wzbogaconego uranu (HEU)
w próbkach środowiskowych pobranych
w zakładzie składowania odpadów w Karaj,
gdzie rozmieszczone są kontenery stosowane do
przechowywania zubożonego uranu wykorzysty-
wanego w tych eksperymentach. AEOI nadzoruje
program jądrowy Iranu i została wymieniona
w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

11. Hamid-Reza
MOHAJERANI

Zaangażowany w zarządzanie produkcją
w zakładzie konwersji uranu (UCF) w Isfahanie.
W dniu 27 sierpnia 2006 r. Mohajerani otrzymał
z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odzna-
czenie za swoją rolę w zarządzaniu produkcją
w UCF oraz w planowaniu, budowie i w instalacji
jednostki UF6 (UF6 to materiał zasilający wyko-
rzystywany w procesie wzbogacania).

12. Houshang NOBARI Zaangażowany w kierowanie kompleksem prowa-
dzącym wzbogacanie w Natanz. Rada MAEA oraz
Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran
zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogaca-
niem. Dotyczy to wszystkich działań prowadzo-
nych w kompleksie wzbogacania w Natanz
(Kashan). W dniu 27 sierpnia 2006 r. Nobari
otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada
specjalne odznaczenie za swoją rolę
w skutecznym zarządzaniu i pomyślnej realizacji
planu budowy zakładu w Natanz (Kashan).

13. Dr Javad RAHIQI Szef Centrum Technologii Jądrowej AEOI
w Isfahanie. Nadzoruje ono zakład konwersji
uranu w Isfahanie. Rada MAEA oraz Rada Bezpie-
czeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie
działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to
wszystkich prac związanych z konwersją uranu.
AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została
wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

14. Abbas RASHIDI Zaangażowany w prace związane ze wzbogaca-
niem w Natanz. Rada MAEA oraz Rada Bezpie-
czeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie
działania związane ze wzbogacaniem. W dniu 27
sierpnia 2006 r. Rashidi otrzymał z rąk prezy-
denta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za
zarządzanie i za szczególną rolę w pomyślnym
uruchomieniu kaskady 164 wirówek wzbogacają-
cych w Natanz.

15. Abdollah SOLAT SANA Dyrektor naczelny zakładu konwersji uranu (UCF)
w Isfahanie. Jest to zakład, który wytwarza dla
zakładu prowadzącego wzbogacanie w Natanz
materiał zasilający służący do wzbogacania
(UF6). W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana
otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada
specjalne odznaczenie za pełnioną przez siebie
rolę.”
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