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VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 755/2011
z 1. augusta 2011,
ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na
situáciu v Sýrii
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 442/2011 z 9. mája
2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu
v Sýrii (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

na situáciu v Sýrii (2), by sa do zoznamu fyzických
a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré
sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II
k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011, mali doplniť ďalšie
osoby,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
keďže:
(1)

Rada 9. mája 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 442/2011.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Sýrii a v súlade
s vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/488/SZBP
z 1. augusta 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie
2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom

Osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do
zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo
orgánov, ktorý je uvedený v prílohe II k nariadeniu (EÚ)
č. 442/2011.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2011
Za Radu
predseda
M. DOWGIELEWICZ

(1) Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2) Pozri stranu 74 tohto úradného vestníka.
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PRÍLOHA
Osoby uvedené v článku 1
A. Osoby
Meno

Identifikačné údaje (dátum
narodenia, miesto
narodenia…)

Dôvody

Dátum
zaradenia na
zoznam

1.

M. Mohammad Mufleh

veliteľ sýrskej vojenskej spravodajskej
služby v meste Hama, zapojený do
potlačenia demonštrácií

1.8.2011

2.

generál major Tawfiq
Younes

vedúci oddelenia vnútornej bezpeč
nosti generálneho riaditeľstva pre spra
vodajské informácie, zapojený do
násilností voči civilnému obyvateľstvu

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf
(prezývaný Abu Rami)

narodený v Latakii,
Sýria, 19.10.1932

blízky spolupracovník a strýko
Bashara a Mahira al-Assada, obchodný
spoločník a otec Ramiho, Ihaba
a Iyada Makhloufa

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

narodený v Latakii

spoločník Mahira al-Assada pre milíciu
Shabiha, priamo zapojený do potla
čenia
civilného
obyvateľstva
a násilností voči nemu a do koordi
nácie militantných skupín Shabiha

1.8.2011

5.

generál Ali Habib Mahmoud

narodený v Tartouse
v roku 1939, vymeno
vaný za ministra obrany
3. júna 2009

minister obrany, zodpovedný za
vedenie a operácie sýrskych ozbroje
ných síl zapojených do potlačenia
civilného obyvateľstva a násilností
voči nemu

1.8.2011

