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▼B
RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 36/2012
af 18. januar 2012
om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien
og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011

KAPITEL I
DEFINITIONER

Artikel 1
I denne forordning forstås ved:
a)

»filial af et finansierings- eller kreditinstitut«: et forretningssted,
som udgør en juridisk afhængig del af et finansieringsinstitut eller
et kreditinstitut, og som direkte udfører alle eller dele af de trans
aktioner, som hører under finansierings- eller kreditinstitutter

b) »mæglervirksomhed«:

i) forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb,
salg eller levering af varer og teknologi fra et tredjeland til et
andet tredjeland eller
ii) salg eller køb af varer og teknologi, der befinder sig i tredje
lande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland.
c)

»kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og
uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en
eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået
mellem samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt«
omfatter med henblik herpå navnlig alle garantier og modgarantier,
navnlig finansielle garantier og modgarantier, og kreditter, også selv
om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse,
som opstår i forbindelse med en sådan transaktion

d) »kreditinstitut«: et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni
2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kredit
institut (1), herunder dens filialer i og uden for Unionen
e)

»råolie og olieprodukter«: de varer, der er opført på listen i bilag IV

f)

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og
immaterielle, og såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er penge
midler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller
tjenesteydelser

g) »finansieringsinstitut«:

i) et foretagende, som ikke er et kreditinstitut, og som udøver en
eller flere af aktiviteterne i punkt 2-12 og punkt 14 og 15 i
bilag I til direktiv 2006/48/EF, herunder vekselkontorers akti
viteter
(1) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.
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ii) et forsikringsselskab, der er behørigt godkendt i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af
5. november 2002 om livsforsikring (1), for så vidt som det
udøver aktiviteter, der er omfattet af nævnte direktiv
iii) et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april
2004 om markeder for finansielle instrumenter (2)
iv) et institut for kollektiv investering, der markedsfører sine
andele eller aktier eller
v) en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, nr. 5, i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af
9. december 2002 om forsikringsformidling (3), bortset fra
forsikringsformidlere omhandlet i nævnte direktivs artikel 2,
nr. 7, hvis de formidler livsforsikringer og andre investerings
relaterede forsikringer
herunder filialer i eller uden for Unionen.
h) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på
nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenestey
delser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning
i)

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flyt
ning, overførsel, ændring og brug af, adgang til eller behandling af
pengemidler, der ville resultere i en ændring af en hvilken som
helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerfor
hold, besiddelse, art og formål eller andre ændringer, som ville gøre
det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføl
jeforvaltning

j)

»pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art,
herunder, men ikke begrænset til:
i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, beta
lingsordrer og andre betalingsinstrumenter
ii) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi
på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser
iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter,
herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater,
obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og
derivatkontrakter
iv) rente, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller
værditilvækst hidrørende fra aktiver
v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgaran
tier eller andre finansielle forpligtelser
vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve

(1) EUT L 345 af 19.12.2002, s. 1.
(2) EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
(3) EUT L 9 af 15.1.2003, s. 3.
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vii) dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller
økonomiske ressourcer
k) »varer«: omfatter genstande, materialer og udstyr
l)

»forsikring«: et tilsagn eller en forpligtelse for en eller flere fysiske
eller juridiske personer til, mod betaling og i tilfælde af forsikrings
begivenhedens indtræden, at yde en eller flere andre personer erstat
ning eller en fordel som præciseret i henhold til tilsagnet eller
forpligtelsen

m) »genforsikring«: den form for virksomhed, der består i at overtage
risici, som overdrages af et forsikringsselskab eller af et andet
genforsikringsselskab, eller i tilfælde af assurandørsammenslut
ningen Lloyd's den form for virksomhed, som består i at overtage
risici, som overdrages af et medlem af Lloyd's, af et forsikrings
selskab eller et genforsikringsselskab, som ikke er assurandørsam
menslutningen Lloyd's
n) »syrisk kredit- eller finansieringsinstitut«:
i) kredit- eller finansieringsinstitutter hjemmehørende i Syrien,
herunder den syriske centralbank
ii) filialer og datterselskaber, der er omfattet af artikel 35, af
kredit- eller finansieringsinstitutter hjemmehørende i Syrien
iii) filialer og datterselskaber, der ikke er omfattet af artikel 35, af
kredit- eller finansieringsinstitutter hjemmehørende i Syrien
iv) kredit- eller finansieringsinstitutter, der ikke er hjemmehørende
i Syrien, men som kontrolleres af en eller flere personer eller
enheder, der er hjemmehørende i Syrien
o) »en syrisk person eller enhed eller et syrisk organ«:
i) staten Syrien eller offentlige myndigheder i landet
ii) fysiske personer i eller med bopæl i Syrien
iii) juridiske personer, enheder eller organer, der har vedtægtsmæs
sigt hjemsted i Syrien
iv) juridiske personer, enheder eller organer i eller uden for
Syrien, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en
eller flere af ovennævnte personer eller organer.
p) »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med
reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligehol
delse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan
ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, formidling af prak
tisk viden og praktiske færdigheder eller konsulentservice; teknisk
bistand omfatter også mundtlig bistand
q) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor trak
taten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten,
herunder deres luftrum
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r)

»Unionens toldområde«: området, der er fastsat i artikel 3 i Rådets
forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af
en EF-toldkodeks (1).

▼B
KAPITEL II
EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKTIONER

▼M16
Artikel 2
1.
En medlemsstat kan forbyde eller stille krav om tilladelse til
eksport, salg, levering eller overførsel af andet end det i bilag IA og
bilag IX omhandlede udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse,
uanset om det har oprindelse i eller uden for Unionen, til personer,
enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien.

2.
En medlemsstat kan forbyde eller stille krav om tilladelse til leve
ring af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning
til udstyr som omhandlet i stk. 1, til personer, enheder eller organer i
Syrien eller til anvendelse i Syrien.

Artikel 2a
1.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere
udstyr, varer eller teknologi, der kan anvendes til intern undertryk
kelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, som kan
anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag IA, uanset om de
har oprindelse i eller uden for Unionen, til personer, enheder eller
organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er
at omgå forbuddene i litra a).

2.
Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne,
jf. webstederne i bilag III, tildele, på vilkår som de skønner hensigts
mæssige, en tilladelse til en transaktion i tilknytning til udstyr, varer
eller teknologi, der er opført i bilag IA, forudsat at udstyret, varerne
eller teknologien er bestemt til fødevarer, landbrug, medicinske eller
andre humanitære formål eller til fordel for FN-personale, personale
fra Unionen eller dens medlemsstater.

▼M17
3.
Uanset stk. 1, litra a), kan en medlemsstats kompetente myndig
heder, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende, give
tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, varer eller
teknologi, jf. listen i bilag IA, gennemført i henhold til punkt 10 i De
Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og relevante
afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under Organisationen
for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), i overensstemmelse med
(1) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
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▼M17
formålet for konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, opla
gring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse
(konventionen om kemiske våben) ) og efter høring af OPCW.
▼M5
Artikel 2b
1.
Der kræves forudgående tilladelse til direkte eller indirekte at
sælge, levere, overføre eller eksportere det udstyr, de varer og den
teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling
og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern undertryk
kelse, jf. listen i bilag IX, uanset om de har oprindelse i Unionen eller
ej, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til brug i Syrien.
2.
De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne
opført i bilag III, giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel
eller eksport af det udstyr, de varer og den teknologi, der er opført i
bilag IX, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at det udstyr, de varer
og den teknologi, som salget, leveringen, overførslen eller eksporten
vedrører, skal eller kan anvendes til intern undertrykkelse eller til frem
stilling eller vedligeholdelse af produkter, der kan anvendes til intern
undertrykkelse.
3.
Tilladelsen udstedes af de kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, efter de detaljerede regler
i artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en
fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirk
somhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendel
se (1). Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.
▼M10
Artikel 2c
1.
Bestemmelserne om forpligtelsen til at afgive forudgående oplys
ninger, jf. de relevante bestemmelser vedrørende summariske angivelser
og toldangivelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelses
bestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2), gælder alle
varer, der udføres fra Unionens toldområde til Syrien.
Den person eller enhed, der afgiver disse oplysninger, fremviser også de
nødvendige tilladelser, som kræves ifølge denne forordning.
▼M16
2.
Beslaglæggelse og afskaffelse af udstyr, varer eller teknologi, som
det i henhold til artikel 2a i denne forordning er forbudt at sælge, levere,
overføre eller eksportere, kan i overensstemmelse med national lovgiv
ning eller en afgørelse truffet af en kompetent myndighed udføres for
den i stk. 1 omhandlede person eller enheds regning, eller, hvis det ikke
er muligt at få godtgjort disse udgifter af den pågældende person eller
enhed, kan udgifterne i overensstemmelse med national lovgivning
inddrives fra enhver anden person eller enhed, der er ansvarlig for
forsøget på ulovlig levering, overførsel eller eksport eller ulovligt salg
af sådant udstyr, sådanne varer eller sådan teknologi.
(1) EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.
(2) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
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▼M16
Artikel 2d
En medlemsstat kan forbyde eller stille krav om tilladelse til eksport til
Syrien af produkter med dobbelt anvendelse som omhandlet i artikel 4,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 428/2009.

▼M5
Artikel 3
▼M16
1.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i
tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, der kan bruges til intern
undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af varer, der
kan bruges til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag IA, til personer,
enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b) direkte eller indirekte at levere finansierings eller finansiel bistand i
tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført i bilag IA,
herunder navnlig gavebistand, lån, eksportkreditforsikring samt
forsikring og genforsikring, til salg, levering, overførsel eller udførsel
af sådanne varer eller til ydelse af dertil knyttet teknisk bistand til
personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

c) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til
følge at omgå de i litra a) og b) omhandlede forbud.

__________

3.
Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne,
jf. webstederne i bilag III, tildele, på vilkår som de skønner hensigts
mæssige, en tilladelse til teknisk bistand eller mæglervirksomhed eller
finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til udstyr, varer eller
teknologi, der er opført i bilag IA, forudsat at udstyret, varerne eller
teknologien er bestemt til fødevare-, landbrugs-, medicinske eller andre
humanitære formål eller til fordel for FN-personale, personale fra
Unionen eller dens medlemsstater.

Den pågældende medlemsstat underretter inden fire uger de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er meddelt
i medfør af første afsnit.

▼M7
4.
Der kræves forudgående tilladelse fra den pågældende medlems
stats kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag III, for ydelsen af
følgende:

a) teknisk bistand eller mæglerservice i tilknytning til udstyr, varer eller
teknologi, der er opført i bilag IX, og for ydelsen, fremstillingen,
vedligeholdelsen og anvendelsen af sådant udstyr, sådanne varer og
sådan teknologi, direkte eller indirekte, til syriske personer, enheder
eller organer eller til anvendelse i Syrien
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▼M7
b) finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til varer og teknologi,
der er omhandlet i bilag IX, herunder navnlig gavebistand, lån,
eksportkreditforsikring samt forsikring og genforsikring, til salg,
levering, overførsel eller udførsel af sådanne varer og sådan tekno
logi, eller for ydelsen af dertil knyttet teknisk bistand til personer,
enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien.

De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til transaktionerne i
første afsnit, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at disse trans
aktioner skal eller kan bidrage til intern undertrykkelse eller til frem
stilling og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern
undertrykkelse.
▼M17
5.
Uanset stk. 1, litra a) og litra b), kan en medlemsstats kompetente
myndigheder, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder
passende, give tilladelse til ydelse af teknisk bistand, mæglervirksom
hed, finansiering eller finansiel bistand vedrørende udstyr, varer eller
teknologi, jf. listen i bilag IA, hvis en sådan teknisk bistand, mægler
virksomhed, finansiering eller finansiel bistand ydes med henblik på
salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, varer eller teknologi
gennemført i henhold til punkt 10 i De Forenede Nationers Sikkerheds
råds resolution 2118 (2013) og relevante afgørelser i forbindelse hermed
fra Eksekutivrådet under OPCW, i overensstemmelse med formålet for
konventionen om kemiske våben ) og efter høring af OPCW.

▼M13
Artikel 3a
Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand, i forbindelse med de varer og den teknologi, der er opført
på den fælles liste over militært udstyr, herunder finansielle derivater
samt forsikringer og genforsikringer og mæglerservice i tilknytning
til forsikringer og genforsikringer til enhver form for køb, import
eller transport af sådanne varer, såfremt de har oprindelse i Syrien
eller eksporteres fra Syrien til et andet land

b) bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virk
ning er at omgå forbuddene i litra a).

▼M17
Artikel 3b
Artikel 3a finder ikke anvendelse på finansiering eller finansiel bistand,
herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring, og
mæglervirksomhed i forbindelse med forsikring og genforsikring i
tilknytning til import eller transport af varer og teknologi, der er
opført på den fælles liste over militært udstyr, der har oprindelse i
Syrien eller eksporteres fra Syrien til et andet land, gennemført i
henhold til punkt 10 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og
relevante afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under
OPCW, i overensstemmelse med formålet for konventionen om
kemiske våben.
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▼B
Artikel 4
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere udstyr, teknologi eller software, der er anført i bilag V,
uanset om det har oprindelse i Unionen, til personer, enheder eller
organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien, medmindre den kompe
tente myndighed i den pågældende medlemsstat, jf. webstederne i bilag
III, forudgående har givet tilladelse.

2.
De kompetente myndigheder i medlemsstater, jf. webstederne i
bilag III, giver ikke tilladelse i medfør af stk. 1, hvis de har rimelig
grund til at antage, at det pågældende udstyr, teknologi eller software vil
blive anvendt til overvågning eller aflytning af internet- eller telefon
kommunikation af det syriske styre eller på dets vegne.

3.
Bilag V omfatter kun udstyr, teknologi eller software, som kan
anvendes til overvågning eller aflytning af internet- eller telefonkommu
nikation.

4.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne
artikel, senest fire uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 5
1.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i
forbindelse med udstyr, teknologi eller software i bilag V, eller i
forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse
af udstyr og teknologi i bilag V eller levering, installation, drift eller
ajourføring af software i bilag V til personer, enheder eller organer i
Syrien eller til anvendelse i Syrien

b) direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i
forbindelse med udstyr, teknologi og software i bilag V til personer,
enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

c) at yde tjenester i form af overvågning eller aflytning af telekommu
nikation eller internetkommunikation direkte eller indirekte til gavn
for staten Syrien, Syriens regering, dets offentlige organer, selskaber
eller agenturer eller personer eller enheder, der optræder på deres
vegne eller efter deres instruks og

d) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til
følge at omgå de i litra a), b) eller c) omhandlede forbud,
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▼B
medmindre den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat,
jf. webstederne i bilag III, forudgående har givet tilladelse på grundlag
af artikel 4, stk. 2.
2.
I stk. 1, litra c), forstås ved »tjenester til overvågning eller aflyt
ning af telekommunikation eller internettet« tjenester, der især ved hjælp
af udstyr, teknologi eller software som nævnt i bilag V giver adgang til
og viser en persons indgående og udgående telekommunikation og
samtalerelaterede data med henblik på uddragelse, afkodning, optagelse,
behandling, analyse og arkivering eller enhver anden aktivitet i tilknyt
ning hertil.

Artikel 6
Det er forbudt:
a) at indføre råolie og olieprodukter i Unionen, hvis de:
i) har oprindelse i Syrien eller
ii) er blevet udført fra Syrien
b) at indkøbe råolie og olieprodukter, som befinder sig i eller har
oprindelse i Syrien
c) at transportere råolie eller olieprodukter, der har oprindelse i Syrien
eller udføres fra Syrien, til noget andet land
▼M38
d) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genfor
sikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a)
da) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genfor
sikringer, i tilknytning til forbuddene i litra b) og c), og
e) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller
til følge direkte eller indirekte at omgå de i litra a), b), c), d) eller
da) fastsatte forbud.

Artikel 6a
1.
Forbuddene i artikel 6, litra b), c) og e), finder ikke anvendelse på
køb eller transport i Syrien af olieprodukter eller den dertil knyttede
ydelse af finansiering eller finansiel bistand foretaget af offentlige
organer eller af juridiske personer, enheder eller organer, der modtager
offentlig støtte fra Unionen eller medlemsstaterne til at yde humanitær
hjælp og bistand til civilbefolkningen i Syrien, forudsat at sådanne
produkter købes eller transporteres alene med det formål at yde huma
nitær bistand i Syrien eller bistand til civilbefolkningen i Syrien.
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▼M38
2.
Uanset artikel 6, litra b), c) og e), kan den kompetente myndighed
i en medlemsstat, jf. webstederne opført i bilag III, i tilfælde, der ikke er
omfattet af stk. 1, give tilladelse til køb og transport i Syrien af olie
produkter eller levering af dertil knyttet finansiering eller finansiel
bistand på de generelle og specifikke vilkår og betingelser, som den
skønner hensigtsmæssige, forudsat at sådan køb og transport:

a) alene har til formål at levere humanitær nødhjælp i Syrien eller
bistand til civilbefolkningen i Syrien, og

b) ikke overtræder nogen af de forbud, der er fastlagt i denne forord
ning.

Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i
medfør af dette stykke. Meddelelsen skal indeholde nærmere oplys
ninger om modtageren og om dennes humanitære indsats i Syrien.

3.
Intet i denne artikel berører overholdelsen af Rådets forordning
(EF) nr. 2580/2001 (1), Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 (2) eller
Rådets forordning (EU) 2016/1686 (3).

Artikel 6b
Forbuddene i artikel 6, litra b), c) og e), finder ikke anvendelse på køb
eller transport i Syrien af olieprodukter eller den dertil knyttede ydelse
af finansiering eller finansiel bistand foretaget af en diplomatisk eller
konsulær repræsentation, forudsat at sådanne produkter købes eller
transporteres til officielle formål i den diplomatiske eller konsulære
repræsentation eller den internationale organisation.

▼B
Artikel 7
Forbuddene i artikel 6 finder ikke anvendelse på:

a) opfyldelsen, under forudsætning af, at den sker senest den
15. november 2011, af forpligtelser i henhold til aftaler, der blev
indgået før den 2. september 2011, forudsat at den fysiske eller
juridiske person, enhed eller organ, som ønsker at opfylde den
pågældende forpligtelse, mindst syv arbejdsdage i forvejen har
givet den kompetente myndighed i hjem-medlemsstaten meddelelse
om aktiviteten eller transaktionen, som angivet på de websteder, der
står opført i bilag III, eller
(1) Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke
restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at
bekæmpe terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70).
(2) Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse
specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har
tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne (EFT L 139 af
29.5.2002, s. 9).
(3) Rådets forordning (EU) 2016/1686 af 20. september 2016 om indførelse af
yderligere restriktive foranstaltninger over for ISIL (Da'esh) og al-Qaeda og
fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er knyttet til dem
(EUT L 255 af 21.9.2016, s. 1).
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▼B
b) køb af råolie eller olieprodukter, der var blevet udført af Syrien
inden den 2. september 2011 eller, hvis udførslen skete i henhold
til litra a), senest den 15. november 2011.

▼M24
Artikel 7a
1.

Det er forbudt at:

a) sælge, levere, overføre eller eksportere jetbrændstof og brændstofad
ditiver, jf. bilag Va, direkte eller indirekte til personer, enheder eller
organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b) levere finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle
derivater, samt forsikring og genforsikring i forbindelse med salg,
levering, overførsel og eksport af flybrændstof og brændstofadditi
ver, jf. bilag Va, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til
anvendelse i Syrien

c) yde mæglervirksomhed i forbindelse med salg, levering, overførsel
eller eksport af jetbrændstof og brændstofadditiver, jf. bilag Va, til
personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien.

2.

Bilag Va omfatter jetbrændstof og brændstofadditiver.

3.
Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf.
webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder hensigtsmæssige, give
tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af jetbrændstof og
brændstofadditiver og levering af finansieringsmidler og finansiel
bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring
og mæglervirksomhed i forbindelse med salg, levering, overførsel eller
eksport af jetbrændstof og brændstofadditiver, jf. bilag Vb, til personer,
enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien efter at have
konstateret, at jetbrændstoffet og brændstofadditiverne er påkrævet af
De Forenede Nationer eller organer, der handler på deres vegne, til
humanitære formål, som f.eks. levering eller fremme af levering af
bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr,
fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og tilknyttet
bistand, eller til evakuering fra Syrien eller inden for Syriens grænser.
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▼M24
4.
De pågældende medlemsstater underretter inden fire uger de
øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er
givet i medfør af denne artikel.
5.

Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a) jetbrændstof og brændstofadditiver, jf. bilag Vb, der udelukkende
anvendes af ikkesyriske civile luftfartøjer, der lander i Syrien,
forudsat at de er bestemt og alene bruges til fortsat flyvning af det
luftfartøj, hvori de er lastet
b) jetbrændstof og brændstofadditiver, jf. bilag Vb, der udelukkende
anvendes af et udpeget syrisk luftfartsselskab, der er opført i bilag
II og IIa, og som foretager evakueringer fra Syrien i overensstem
melse med artikel 16, litra h)
c) jetbrændstof og brændstofadditiver, jf. bilag Vb, der udelukkende
anvendes af et ikkeudpeget syrisk luftfartsselskab, der foretager
evakueringer fra Syrien eller inden for Syriens grænser.
▼B
Artikel 8
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere udstyr og teknologi, som er opført i bilag VI, til syriske
personer, enheder eller organer eller til anvendelse i Syrien.
2.
Bilag VI omfatter nøgleudstyr og -teknologi til følgende centrale
sektorer i olie- og gasindustrien i Syrien:
a) efterforskning af råolie og naturgas
b) produktion af råolie og naturgas
c) raffinering
d) likvefaktion af naturgas.
3.
Bilag VI omfatter ikke varer, som er opført på den fælles liste over
militært udstyr.

Artikel 9
Det er forbudt:
a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirk
somhed i tilknytning til udstyr og ►C3 teknologi, der er opført i
bilag VI, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse
og anvendelse af varer, der er opført i bilag VI, til syriske personer,
enheder eller organer eller til anvendelse i Syrien ◄
b) direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i
forbindelse med udstyr og teknologi i bilag VI til syriske personer,
enheder eller organer eller til anvendelse i Syrien og
c) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til
følge at omgå de i litra a) eller b) omhandlede forbud.
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▼M16
Artikel 9a
1.
Uanset artikel 8 og 9, kan de kompetente myndigheder i medlems
staterne, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende,
tillade salg, levering, overførsel eller eksport af det udstyr og den
teknologi, der er opført i bilag VI, eller levering af dertil knyttet
teknisk bistand eller mæglerservice, finansiering eller finansiel bistand,
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
a) på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for den, herunder
oplysninger tilvejebragt af den person eller enhed, eller af det organ,
der anmoder om tilladelsen, har den kompetente myndighed konsta
teret, at det med rimelighed kan konkluderes at:
i) de pågældende aktiviteter har til formål at yde bistand til den
syriske civilbefolkning, navnlig med henblik på at opfylde
humanitære hensyn, hjælpe med levering af grundlæggende
tjenester, genopbygning eller genopretning af den økonomiske
aktivitet, eller til andre civile formål
ii) de pågældende aktiviteter ikke medfører, at pengemidler eller
økonomiske ressourcer direkte eller indirekte stilles til rådighed
for eller er til fordel for en af de personer eller enheder eller et af
de organer, der er omhandlet i artikel 14
iii) de pågældende aktiviteter ikke overtræder nogen af de forbud,
der er fastlagt i denne afgørelse
b) den berørte medlemsstat har på forhånd konsulteret den person eller
enhed eller det organ, der er udpeget af i Den Nationale Koalition
for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker for så vidt angår
blandt andet:
i) den kompetente myndigheds konstateringer i henhold til litra a),
nr. i) og ii)
ii) adgangen til oplysninger, der indikerer, at de relevante aktiviteter
eventuelt medfører at midler eller økonomiske ressourcer stilles
til rådighed, direkte eller indirekte til eller til fordel for en person
eller enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2 i forord
ning (EF) nr. 2580/2001 eller artikel 2 i forordning (EF) nr.
881/2002.
og den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den
Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositions
styrker har overfor den berørte medlemsstat tilkendegivet sin hold
ning.
c) I mangel af tilkendegivelse af en holdning fra den person eller enhed
eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de
Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker inden for 30 dage efter
anmodningen er blevet fremsat over for dem, kan den kompetente
myndighed gå videre med sin beslutning om, hvorvidt der udstedes
tilladelse.
2.
Ved anvendelsen af betingelserne i stk. 1, litra a) og b) kræver den
kompetente myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår
brugen af tilladelsen, herunder oplysninger om modparterne i transaktio
nen.
3.
Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i
medfør af denne artikel.
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▼B
Artikel 10
1.
Forbuddene i artikel 8 eller 9 finder ikke anvendelse på opfyl
delsen af kontraktlige forpligtelser, som er tildelt eller indgået før
19. januar 2012, forudsat at den person eller enhed, som ønsker at
påberåbe sig denne artikel, mindst 21 kalenderdage i forvejen har under
rettet den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vedkom
mende har hjemsted, jf. webstederne i bilag III.
2.
Med henblik på denne artikel anses en kontrakt for at være »til
delt« en person eller en enhed, hvis den anden kontraherende part
hurtigt har sendt skriftlig bekræftelse på tildelingen af kontrakten til
den pågældende person eller enhed efter afslutning af den formelle
udbudsprocedure.

Artikel 11
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere nye syrisk udstedte pengesedler og mønter, der er trykt
eller slået i Unionen, til Syriens centralbank.
▼M2
Artikel 11a
1.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere guld,
ædle metaller og diamanter, der er opført i bilag VIII, uanset om de
har oprindelse i Unionen eller ej, til Syriens regering, dens offentlige
organer, selskaber og agenturer, Syriens centralbank, personer,
enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres
anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af
dem
b) direkte eller indirekte at købe, importere eller transportere guld, ædle
metaller og diamanter, der er opført i bilag VIII, uanset om de har
oprindelse i Syrien eller ej, fra Syriens regering, dens offentlige
organer, selskaber og agenturer, Syriens centralbank, personer,
enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres
anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af
dem og
c) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed
og finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med varerne i litra
a) og b) til fra Syriens regering, dens offentlige organer, selskaber og
agenturer, Syriens centralbank, personer, enheder eller organer, der
handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller
organer, der ejes eller kontrolleres af dem.
2.
Bilag VIII omfatter guld, ædle metaller og diamanter, som er
omfattet af forbuddene i stk. 1.
▼M5
Artikel 11b
1.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere
luksusvarer, jf. listen i bilag X, til Syrien
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▼M5
b) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til
følge direkte eller indirekte at omgå det i litra a) omhandlede forbud.
2.
Uanset stk. 1, litra a), finder det forbud, der er omhandlet deri,
ikke anvendelse på varer uden erhvervsmæssig karakter, bestemt til
personlig brug, indeholdt i rejsendes bagage.
▼M17
Artikel 11c
1.
Det er forbudt at importere, eksportere, overføre eller yde mægler
virksomhed i forbindelse med import, eksport eller overførsel af varer,
der udgør syrisk kulturarv, og andre varer af arkæologisk, historisk,
kulturel, særlig videnskabelig eller religiøs betydning, herunder
sådanne opført i bilag XI, hvis der er rimelig grund til at antage, at
varerne er blevet fjernet fra Syrien uden den retmæssige ejers samtykke
eller i strid med syrisk lov eller international ret, navnlig hvis varerne
udgør en integrerende del af enten de offentlige samlinger, som er
opført i de syriske museers, arkivers, bibliotekers eller de syriske
religiøse institutioners kataloger.
2.

Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis det påvises, at

▼M28
a) varerne blev eksporteret fra Syrien inden den 15. marts 2011, eller
▼M17
b) varerne bliver bragt sikkert tilbage til deres retsmæssige ejere i
Syrien.
▼B
KAPITEL III
RESTRIKTIONER PÅ DELTAGELSE I INFRASTRUKTURPROJEKTER

Artikel 12
▼M10
1.

Det er forbudt:

a) at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr eller teknologi, der
er opført på listen i bilag VII, til brug for anlæg eller installation af
nye kraftværker til elproduktion i Syrien
b) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, finansiering eller
finansiel bistand, herunder finansielle derivater samt forsikring eller
genforsikring i forbindelse med de i litra a) omhandlede projekter.
▼B
2.
Dette forbud gælder ikke opfyldelsen af forpligtelser i henholder
til kontrakter og aftaler, som er indgået før 19. januar 2012, forudsat at
den person eller enhed, som ønsker at påberåbe sig denne artikel, mindst
21 kalenderdage i forvejen har underrettet den kompetente myndighed i
den medlemsstat, hvor vedkommende har hjemsted, jf. webstederne i
bilag III.
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▼B
KAPITEL IV
RESTRIKTIONER PÅ FINANSIERING AF VISSE VIRKSOMHEDER

Artikel 13
1.

Det er forbudt:

a) at yde lån eller kreditter til de i stk. 2 omhandlede syriske personer,
enheder eller organer
b) at erhverve eller udvide sin kapitalinteresse i de i stk. 2 omhandlede
syriske personer, enheder eller organer
c) at oprette joint ventures med de i stk. 2 omhandlede syriske perso
ner, enheder eller organer
d) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til
følge at omgå de i litra a), b) og c) omhandlede forbud.
2.
Forbuddene i stk. 1 finder anvendelse på syriske personer, enheder
eller organer, der er involveret i:
a) efterforskning efter, produktion eller raffinering af råolie eller
b) anlæg eller installation af nye kraftværker til elproduktion.
3.

I stk. 2 alene forstås ved:

a) »efterforskning af råolie« omfatter efterforskning efter, afsøgning af
mulighederne for udvinding og forvaltning af råolie samt levering af
geologiske tjenester i forbindelse med sådanne reserver
b) »raffinering af råolie« forarbejdning, konditionering eller forbere
delse af olie til det i sidste instans endelige salg af brændstoffer.
4.

Forbuddene i stk. 1:

a) berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter
eller aftaler vedrørende:
i) efterforskning, produktion eller raffinering af råolie, som er
indgået før den 23. september 2011
ii) anlæg eller installation af nye kraftværker til elproduktion, som er
indgået før 19. januar 2012
b) er ikke til hinder for udvidelse af en kapitalinteresse, der vedrører:
i) efterforskning, produktion eller raffinering af råolie, hvis en
sådan udvidelse udgør en forpligtelse i henhold til en aftale,
der er indgået inden den 23. september 2011
ii) anlæg eller installation af nye kraftværker til elproduktion, hvis
en sådan udvidelse er en forpligtelse under en aftale indgået før
19. januar 2012.
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▼M16
Artikel 13a
1.
Uanset artikel 13, stk. 1, skal de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, tillade, på vilkår som de
skønner hensigtsmæssige, at der ydes lån eller kreditter til, erhverves en
andel i, eller at denne udvides, eller at der oprettes joint ventures med
syriske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 13,
stk. 2, litra a), forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
a) på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for den, herunder
oplysninger tilvejebragt af den person eller enhed, eller af det organ,
der anmoder om tilladelsen, har den kompetente myndighed konsta
teret, at det med rimelighed kan konkluderes at:
i) de pågældende aktiviteter har til formål at yde bistand til den
syriske civilbefolkning, navnlig med henblik på at opfylde
humanitære hensyn, hjælpe med levering af grundlæggende
tjenester, genopbygning eller genopretning af den økonomiske
aktivitet eller andre civile formål
ii) de pågældende aktiviteter ikke medfører, at pengemidler eller
økonomiske ressourcer direkte eller indirekte stilles til rådighed
for eller er til fordel for en af de personer eller enheder eller et af
de organer, der er omhandlet i artikel 14
iii) de pågældende aktiviteter ikke overtræder nogen af de forbud,
der er fastlagt i denne afgørelse
b) den berørte medlemsstat har på forhånd konsulteret den person eller
enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for
de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker for så vidt angår
blandt andet:
i) den kompetente myndigheds konstateringer i henhold til litra a),
nr. i) og ii)
ii) adgangen til oplysninger, der indikerer, at de relevante aktiviteter
eventuelt medfører, at midler eller økonomiske ressourcer stilles
til rådighed, direkte eller indirekte til eller til fordel for en person
eller enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2 i forord
ning (EF) nr. 2580/2001 eller artikel 2 i forordning (EF) nr.
881/2002
og den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den
Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositions
styrker har overfor den berørte medlemsstat tilkendegivet sin hold
ning.
c) I mangel af tilkendegivelse af en holdning fra den person eller enhed
eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de
Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker inden for 30 dage efter
anmodningen er blevet fremsat over for dem, kan den kompetente
myndighed gå videre med sin beslutning om, hvorvidt der udstedes
tilladelse.
2.
Ved anvendelsen af betingelserne i stk. 1, litra a) og b) kræver den
kompetente myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår
brugen af tilladelsen, herunder oplysninger om modparterne i transaktio
nen.
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▼M16
3.
Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i
medfør af denne artikel.
▼B
KAPITEL V
INDEFRYSNING AF PENGEMIDLER OG ØKONOMISKE
RESSOURCER

Artikel 14
1.
Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes,
besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer,
enheder og organer, der er opført på listerne i bilag II og IIa, indefryses.
2.
Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller
indirekte stilles til rådighed for eller til fordel for de fysiske eller juri
diske personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilag II
og IIa.
3.
Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indi
rekte har til formål eller virkning at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede
foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 15
1.

Bilag II og IIa består af følgende:

a) Bilag II er en liste over fysiske eller juridiske personer, enheder og
organer, som Rådet i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i
afgørelse 2011/782/FUSP har konstateret er personer eller enheder,
der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen i Syrien, personer og enheder, der drager fordel af eller
støtter regimet, og fysiske eller juridiske personer og enheder med
tilknytning til dem, og som denne forordnings artikel 21 ikke finder
anvendelse på.
b) Bilag IIa er en liste over enheder, som Rådet i overensstemmelse
med artikel 19, stk. 1, i afgørelse nr. 2011/782/FUSP har konstateret
er enheder med tilknytning til de personer eller enheder, der er
ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i
Syrien, eller til personer og enheder, der drager fordel af eller
støtter styret, og som denne forordnings artikel 21 finder anvendelse
på.
▼M31
1a.
Bilag II består ligeledes af en liste over fysiske og juridiske
personer, enheder og organer, som Rådet i overensstemmelse med
artikel 28, stk. 2, i Rådets afgørelse 2013/255/FUSP (1) har identificeret
som tilhørende en af følgende kategorier:
a) fremtrædende erhvervsfolk, som driver virksomhed i Syrien
b) medlemmer af Assad- eller Makhlouffamilien
(1) Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstalt
ninger over for Syrien (EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14).
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▼M31
c) ministre i den syriske regering efter maj 2011

d) medlemmer af det syriske militær med rang af oberst eller en tilsva
rende eller højere rang, som gjorde tjeneste efter maj 2011

e) medlemmer af sikkerheds- og efterretningstjenester, der gjorde
tjeneste efter maj 2011

f) medlemmer af militser med tilknytning til regimet

g) personer, enheder, afdelinger, agenturer, organer eller institutioner,
der opererer inden for området spredning af kemiske våben.

og fysiske eller juridiske personer og enheder med tilknytning til dem,
og som denne forordnings artikel 21 ikke finder anvendelse på.

1b.
Personer, enheder og organer i en af de kategorier, der er
omhandlet i stk. 1a, medtages eller opretholdes ikke på listen over
personer, enheder og organer i bilag II, hvis der foreligger tiltrækkelige
oplysninger om, at de ikke er eller ikke længere er tilknyttet regimet
eller udøver indflydelse på det eller ikke udgør en reel risiko for omgå
else.

▼B
2.
Bilag II og IIa indeholder begrundelsen for at opføre de pågæl
dende personer, enheder og organer på listen.

3.
Bilag II og IIa indeholder ligeledes de tilgængelige oplysninger,
som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juri
diske personer, enheder og organer. For så vidt angår fysiske personer
kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødsels
dato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse,
hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår
juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger
omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forret
ningssted.

▼M13
Artikel 16
Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf.
webstederne i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne
pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne
pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på
sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, når de har konstateret,
at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a) er nødvendige til dækning af basale behov hos de fysiske eller juri
diske personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilag
II og IIa, og de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har
forsørgerpligt over for, herunder til betaling af fødevarer, husleje
eller renter og afdrag på hypoteklån, medicin og lægebehandling,
skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter
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▼M13
b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af
udgifter i forbindelse med juridisk bistand
c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer
for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller
økonomiske ressourcer
d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den
kompetente myndighed har meddelt de andre medlemsstaters kompe
tente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der
bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af
tilladelsen
▼M38
e) i tilfælde, der ikke er omfattet af artikel 16b, betales til eller fra en
konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation
eller en international organisation, der nyder immunitet i overens
stemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal
anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller
den internationale organisations officielle formål

__________

▼M13
g) er nødvendige for at garantere menneskers sikkerhed eller beskytte
miljøet
▼M17
h) er nødvendige til evakueringer fra Syrien
▼M18
i) udelukkende er bestemt til betalinger, der foretages af syriske stats
ejede enheder eller af den syriske centralbank, jf. bilag II og IIa, på
vegne af Den Syriske Arabiske Republik til OPCW til aktiviteter
vedrørende OPCW's kontrolmission og destruktion af syriske
kemiske våben, herunder især til betalinger til OPCW's særlige trust
fond til aktiviteter vedrørende den fuldstændige destruktion af
syriske kemiske våben uden for Den Syriske Arabiske Republiks
område.
▼M13
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne
artikel, senest fire uger efter meddelelsen af tilladelsen.
▼M38
Artikel 16a
1.
Forbuddet i artikel 14, stk. 2, finder ikke anvendelse på penge
midler eller økonomiske ressourcer, der stilles til rådighed af offentlige
organer eller af juridiske personer, enheder eller organer, der modtager
offentlig støtte fra Unionen eller medlemsstaterne til at yde humanitær
hjælp i Syrien eller bistand til civilbefolkningen i Syrien, forudsat at
tilvejebringelsen af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er
i overensstemmelse med artikel 6a, stk. 1.
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▼M38
2.
I tilfælde, der ikke er omfattet af denne artikels stk. 1, og uanset
artikel 14, stk. 2, kan medlemsstaternes kompetente myndighed som
anført på webstederne i bilag III tillade tilrådighedsstillelse af visse
pengemidler eller økonomiske ressourcer på de generelle og specifikke
vilkår og betingelser, som den skønner hensigtsmæssige, forudsat at
pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige alene
med det formål at yde humanitær hjælp i Syrien eller bistand til den
syriske civilbefolkning.

3.
Uanset artikel 14, stk. 1, kan medlemsstatens kompetente
myndighed som anført på webstederne i bilag III tillade frigivelse af
visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de gene
relle og specifikke vilkår og betingelser, som den skønner hensigtsmæs
sige, forudsat at:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige alene
med det formål at levere humanitær nødhjælp i Syrien eller bistand
til civilbefolkningen i Syrien, og

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer frigives til FN med
henblik på at levere eller lette levering af bistand i Syrien i over
ensstemmelse med beredskabsplanen for humanitær bistand i Syrien
eller eventuelle efterfølgende planer, der koordineres af FN.

4.
De pågældende medlemsstater informerer inden for to uger de
andre medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er
meddelt i henhold til denne artikels stk. 2 og 3.

Artikel 16b
Forbuddet i artikel 14, stk. 2, finder ikke anvendelse på pengemidler
eller økonomiske ressourcer, som stilles til rådighed via en konto, der
indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation, forudsat at
tilvejebringelsen af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er
til officielle formål i den diplomatiske eller konsulære repræsentation i
overensstemmelse med artikel 6b.

▼B
Artikel 17
Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf.
webstederne i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne
pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne
pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på
sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, når de har konstateret,
at levering af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er
nødvendige til at dække civilbefolkningen i Syriens essentielle energi
behov, såfremt den kompetente myndighed for hver leveringskontrakt
har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og
Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse,
mindst fire uger før meddelelsen af tilladelsen.
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▼M13
Artikel 18
1.
Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder,
jf. webstederne i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne
pengemidler og økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er
opfyldt:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en
voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor
de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er
omhandlet i artikel 14, blev opført på listen i bilag II eller IIa,
eller af en judiciel eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unio
nen, eller en judiciel afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende
medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende
anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgø
relse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden
for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og admini
strative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, en
enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag II eller IIa

d) anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med almindelige retsprin
cipper i den pågældende medlemsstat.

2.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne
artikel.

▼B
Artikel 19
1.
Artikel 14, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i
form af:

a) renter eller andre former for afkast fra disse konti ,

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser,
som er indgået eller opstået inden den dato, hvor disse konti blev
omfattet af denne forordning eller

▼M13
c) forfaldne beløb i henhold til retslige, administrative eller voldgifts
mæssige afgørelser, der er truffet i en medlemsstat, eller som kan
fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat

▼B
forudsat at sådanne renter, andre former for afkast og beløb indefryses i
henhold til artikel 14, stk. 1.
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▼B
2.
Artikel 14, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner
eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til
en konto tilhørende en fysisk eller juridisk personer, en enhed eller et
organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse
beløb, forudsat at alle beløb, der tilføres disse konti også indefryses.
Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den
kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

Artikel 20
Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf.
webstederne i bilag III, når en person, en enhed eller et organ, der er
opført i bilag II eller IIa, skal betale forfaldne beløb i henhold til
kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller
enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden
den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende
organ blev optaget på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne penge
midler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de finder passende, når
betalingen ikke direkte eller indirekte modtages af en person eller enhed
omhandlet i artikel 14.

▼M10
Artikel 20a
Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf.
webstederne opført i bilag III, tillade, på sådanne betingelser, som de
skønner egnede, overførsel foretaget af eller via en finansiel enhed, der
er opført på listen i bilag II eller IIa, af pengemidler eller økonomiske
ressourcer når overførslen vedrører en betaling fra en person eller enhed,
der ikke er opført på listen i bilag II eller IIa, i forbindelse med finansiel
støtte til syriske statsborgere, der følger en uddannelse eller deltager i
akademisk forskning i Unionen, forudsat at den relevante medlemsstats
kompetente myndighed har konstateret i det konkrete tilfælde, at beta
lingen ikke direkte eller indirekte vil blive modtaget af en person eller
enhed opført på listen i bilag II eller IIa.

Artikel 21
Som undtagelse fra artikel 14, stk. 1, kan en enhed, som er opført i
bilag IIa, i en periode på to måneder fra datoen for dens udpegelse
foretage en betaling med indefrosne pengemidler eller økonomiske
ressourcer, som denne enhed har modtaget efter datoen for dens udpe
gelse, forudsat at:

a) den pågældende betaling er forfalden i henhold til en handelskon
trakt og

b) den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat har konsta
teret, at betalingen ikke direkte eller indirekte er modtaget af en
person eller enhed, der er opført i bilag II eller bilag IIa.
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▼M10
Artikel 21a
1.
Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder,
jf. webstederne opført i bilag III, tillade, på sådanne betingelser, som de
skønner egnede:

a) en overførsel foretaget af eller via Syriens centralbank af penge
midler eller økonomiske ressourcer, der er modtaget og indefrosset
efter tidspunktet for dens udpegelse, når overførslen vedrører en
betaling i forbindelse med en specifik handelskontrakt, eller

b) en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til eller via
Syriens centralbank, når overførslen vedrører en betaling i forbin
delse med en specifik handelskontrakt

forudsat at den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat i det
konkrete tilfælde har konstateret, at betalingen ikke direkte eller indi
rekte vil blive modtaget af en anden person eller enhed, der er opført i
bilag II eller IIa, og forudsat at overførslen ikke i øvrigt er forbudt ved
denne forordning.

2.
Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder,
jf. webstederne opført i bilag III, tillade, på sådanne betingelser, som de
skønner egnede en overførsel foretaget af eller via Syriens centralbank
af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer med henblik på
at tilføre finansielle institutioner henhørende under medlemsstaternes
jurisdiktion likviditet til finansiering af handel.

▼M13
Artikel 21b
Artikel 14, stk. 2, hindrer ikke handlinger eller transaktioner, der
udføres med hensyn til Syrian Arab Airlines alene med det formål at
evakuere unionsborgere og deres familiemedlemmer fra Syrien.
▼M17
Artikel 21c
1.
Uanset artikel 14 kan de kompetente myndigheder i medlemssta
terne, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende,
tillade:
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▼M17
a) en overførsel foretaget af eller via Commercial Bank of Syria af
pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er modtaget fra et
sted uden for Unionens område eller indefrosset efter datoen for
dens udpegelse, når den pågældende overførsel vedrører en betaling,
der foretages i forbindelse med en specifik handelskontrakt om leve
ring af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til
civil brug, eller

b) en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer fra et sted
uden for Unionens område til eller via Commercial Bank of Syria,
når den pågældende overførsel vedrører en betaling, der foretages i
forbindelse med en specifik handelskontrakt om levering af læge
midler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug,

forudsat at den relevante medlemsstat i det konkrete tilfælde har konsta
teret, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en
person eller enhed, der er omhandlet i bilag II eller IIa, og forudsat at
overførslen ikke på anden vis er forbudt i henhold til denne forordning.

2.
De pågældende medlemsstater informerer inden for fire uger de
andre medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er
meddelt i henhold til denne artikel.

▼B
Artikel 22
Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som gennemfører
forordningen, herunder disses ledelse og personale, kan ikke på nogen
måde drages til ansvar for at have indefrosset pengemidler og
økonomiske ressourcer eller for at have afvist at stille pengemidler
eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er gjort i god tro,
dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forord
ning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen
er sket som følge af forsømmelighed.

KAPITEL VI
RESTRIKTIONER PÅ PENGEOVERFØRSLER OG PÅ FINANSIELLE
TJENESTEYDELSER

Artikel 23
Den Europæiske Investeringsbank (EIB):

a) forbydes at foretage udbetalinger i henhold til eller i forbindelse med
eksisterende låneaftaler mellem staten Syrien eller syriske offentlige
myndigheder og EIB, og

b) suspenderer alle eksisterende tjenesteydelseskontrakter i forbindelse
med projekter, som skal gennemføres i Syrien, og som finansieres
med de låneaftaler, der er omhandlet i litra a), og som direkte eller
indirekte gavner staten Syrien eller offentlige myndigheder i landet.
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Artikel 24
Det er forbudt:
a) direkte eller indirekte til nedennævnte at sælge eller af nedennævnte
at købe statsobligationer eller statsgaranterede obligationer udstedt
efter 19. januar 2012:
i) staten Syrien eller Syriens regering og dets offentlige organer,
selskaber og agenturer
ii) syriske kredit- eller finansieringsinstitutter
iii) fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der optræder
på vegne af eller efter instruks fra juridiske personer, enheder
eller organer omhandlet i nr. i) eller ii)
iv) juridiske personer, enheder eller organer, som ejes eller kontrol
leres af personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i), ii)
eller iii)
b) at yde mæglervirksomhed med hensyn til statsobligationer eller stats
garanterede obligationer udstedt efter 19. januar 2012 til personer,
enheder eller organer omhandlet i litra a)
c) at bistå personer, enheder eller organer omhandlet i litra a) med
henblik på at udstede statsobligationer eller statsgaranterede obliga
tioner ved at yde mæglervirksomhed, reklamevirksomhed eller andre
ydelser vedrørende sådanne obligationer.

Artikel 25
1.
Det er forbudt kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af
artikel 35:
a) at åbne en ny bankkonto hos syriske kredit- eller finansieringsinsti
tutter
b) at etablere bankforretningsforbindelser med syriske kredit- eller
finansieringsinstitutter
c) at åbne repræsentationskontorer i Syrien eller at etablere filialer eller
datterselskaber i Syrien
d) at indgå joint ventures med syriske kredit- eller finansieringsinstitut
ter.
2.

Det er forbudt:

a) at tillade, at der i Unionen åbnes repræsentationskontorer eller
oprettes filialer eller datterselskaber af syriske kredit- eller finansie
ringsinstitutter
b) at indgå aftaler for eller på vegne af syriske kredit- eller finansie
ringsinstitutter om åbning af repræsentationskontorer eller oprettelse
af filialer eller datterselskaber i Unionen
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c) at give et repræsentationskontor, en filial eller et datterselskab af
syriske kredit- eller finansieringsinstitutter tilladelse til at påbegynde
eller udøve virksomhed som kredit- eller finansieringsinstitut eller
enhver anden forretning, som kræver forudgående tilladelse, hvis
repræsentationskontoret, filialen eller datterselskabet ikke var opera
tionelt inden 19. januar 2012
d) for syriske kredit- eller finansieringsinstitutter at erhverve eller
udvide deres andele eller erhverve andre ejerskabsinteresser i
kredit- eller finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 35.
▼M16
Artikel 25a
1.
Uanset artikel 25, stk. 1, litra a) og c), kan de kompetente myndig
heder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, tillade, på vilkår,
som de finder hensigtsmæssige, at der åbnes en ny bankkonto eller et
nyt repræsentationskontor eller oprettes en ny filial eller et datterselskab,
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
a) på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for den, herunder
oplysninger tilvejebragt af den person eller enhed, eller af det organ,
der anmoder om tilladelsen, har den kompetente myndighed konsta
teret, at det med rimelighed kan konkluderes at:
i) de pågældende aktiviteter har til formål at yde bistand til den
syriske civilbefolkning, navnlig med henblik på at opfylde
humanitære hensyn, hjælpe med levering af grundlæggende
tjenester, genopbygning eller genopretning af den økonomiske
aktivitet eller andre civile formål
ii) de pågældende aktiviteter ikke medfører, at pengemidler eller
økonomiske ressourcer direkte eller indirekte stilles til rådighed
for eller er til fordel for en af de personer eller enheder eller et af
de organer, der er omhandlet i artikel 14
iii) de pågældende aktiviteter ikke overtræder nogen af de forbud,
der er fastlagt i denne forordning,
b) den berørte medlemsstat har på forhånd konsulteret den person eller
enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for
de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker for så vidt angår
blandt andet:
i) den kompetente myndigheds konstateringer i henhold til litra a),
nr. i) og ii)
ii) adgangen til oplysninger, der indikerer, at de relevante aktiviteter
eventuelt medfører, at midler eller økonomiske ressourcer stilles
til rådighed, direkte eller indirekte til eller til fordel for en person
eller enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2 i forord
ning (EF) nr. 2580/2001 eller artikel 2 i forordning (EF) nr.
881/2002
og den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den
Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositions
styrker har overfor den berørte medlemsstat tilkendegivet sin hold
ning.
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c) I mangel af tilkendegivelse af en holdning fra den person eller enhed
eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de
Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker inden for 30 dage efter
anmodningen er blevet fremsat over for dem, kan den kompetente
myndighed gå videre med sin beslutning om, hvorvidt der udstedes
tilladelse.
2.
Ved anvendelsen af betingelserne i stk. 1, litra a) og b) kræver den
kompetente myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår
brugen af tilladelsen, herunder oplysninger om modparterne i transaktio
nen.
3.
Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i
medfør af denne artikel.
▼B
Artikel 26
1.

Det er forbudt:

a) at levere forsikrings- eller genforsikringsydelser til:
i) staten Syrien, Syriens regering, dets offentlige organer, selskaber
eller agenturer eller
ii) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der
optræder på vegne af eller efter instruks fra juridiske personer,
enheder eller organer omhandlet i nr. i).
b) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til
følge at omgå de i litra a) omhandlede forbud.
2.
Stk. 1, litra a), nr. i), finder ikke anvendelse på levering af obli
gatorisk forsikring eller ansvarsforsikring til syriske personer, enheder
eller organer, der er etableret i Unionen eller på forsikring til diploma
tiske eller konsulære missioner i Unionen.
3.
Stk. 1, litra a), nr. ii), finder ikke anvendelse på levering af forsik
ring, herunder syge- og rejseforsikringsydelser, til enkeltpersoner, der
handler som privatpersoner, og på genforsikring af sådanne ydelser.
Stk. 1, litra a), nr. ii), er ikke til hinder for levering af forsikring eller
genforsikring til ejere af skibe, fly eller køretøjer, der er chartret af
personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, litra a), nr.
i), og som ikke er opført i bilag II eller IIa.
I forbindelse med stk. 1, litra a), nr. ii), anses personer, enheder eller
organer ikke for at optræde efter instruks fra personer, enheder eller
organer omhandlet i stk. 1, litra a), nr. i), når denne instruks tager
sigte på dokning, lastning eller losning af eller sikker transit for et
skib eller et fly, som midlertidigt opholder sig i syrisk farvand eller
luftrum.
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4.
Denne artikel forbyder forlængelse og fornyelse af forsikrings- og
genforsikringsaftaler, som er indgået før 19. januar 2012 genforsikrer til
at acceptere en forlængelse eller fornyelse af en police), men den
forbyder ikke opfyldelse af aftaler, som er indgået før ikrafttrædelses
datoen, jf. dog artikel 14, stk. 2.
▼M13
KAPITEL VIA
TRANSPORTRESTRIKTIONER

Artikel 26a
1.
Det er i overensstemmelse med folkeretten forbudt at acceptere
eller give adgang til lufthavne i Unionen for rene fragtflyvninger, der
gennemføres af syriske befordrere, og alle flyvninger, der gennemføres
af Syrian Arab Airlines, bortset fra de tilfælde hvor:
a) luftfartøjet deltager i ikke-regelmæssige internationale flyvninger, og
der er tale om tekniske eller ikke-erhvervsmæssige landinger, eller
b) luftfartøjet deltager i planmæssig international luftfart, og der er tale
om tekniske landinger
som fastlagt i henhold til Chicagokonventionen angående international
civil luftfart eller overenskomsten om transitrettigheder for internationale
luftruter.
2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på flyvninger, der alene udføres for
at evakuere EU-borgere og deres familiemedlemmer fra Syrien.
3.
Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller
til følge at omgå forbuddet, der er nævnt i stk. 1, er forbudt.
▼B
KAPITEL VII
ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

▼M24
Artikel 27
1.
Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller
transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte
er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i denne forordning,
herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om
modregning og erstatning i henhold til garanti, særlig fordringer, som
tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier,
navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset form, såfremt
disse fordringer gøres gældende af:
a) personer, enheder eller organer, der er opført i bilag II eller IIa
b) andre syriske personer, enheder eller organer, herunder den syriske
regering
c) personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne
af en af de i litra a) eller b) omhandlede personer, enheder eller
organer.
2.
I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en
fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at
bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.
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3.
Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhand
lede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet
lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i
overensstemmelse med denne forordning.
Artikel 27a
Bevidst eller forsætlig deltagelse i aktiviteter, hvis formål eller virkning
er at omgå bestemmelserne i artikel 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a,
11b, 11c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 og 26a, er forbudt.
▼B
Artikel 28
Forbuddene i denne forordning medfører ikke nogen form for ansvar for
de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, hvis
disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres
handlinger ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 29
1.
Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortro
lighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og
organer:
a) straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af
denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er
indefrosset i medfør af artikel 14, til den kompetente myndighed, jf.
webstederne i bilag III, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller
etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende
oplysningerne til Kommissionen, og
b) samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse
oplysninger.
2.
Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne
artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller
modtaget.

Artikel 30
Medlemsstaterne og Kommissionen underretter straks hinanden om de
foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler
andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til
denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelses
problemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 31
Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag III på grundlag af oplys
ninger fra medlemsstaterne.

Artikel 32
1.
Når Rådet træffer afgørelse om foranstaltninger i henhold til
artikel 14 med hensyn til en fysisk eller juridisk person, en enhed
eller et organ, ændrer det bilag II eller bilag IIa i overensstemmelse
hermed.
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2.
Rådet meddeler sin afgørelse om opførelse på listen, jf. denne
artikels stk. 1, herunder begrundelsen herfor, til den pågældende
person eller enhed eller det pågældende organ, enten direkte, hvis
adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der
giver den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ
mulighed for at fremsætte bemærkninger. Navnlig kan personer, enheder
eller organer, der er opført på listen i bilag II på grundlag af, at de
falder ind under en af de kategorier af personer, enheder eller organer,
der er fastsat i artikel 15, stk. 1a, fremlægge beviser og bemærkninger
om, hvorfor de finder, at deres opførelse på listen ikke er berettiget
uanset, at de falder ind under en sådan kategori.
▼B
3.
Fremsættes der bemærkninger eller forelægges der væsentlig ny
dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og
underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet
herom.
4.
Listerne i bilag II og IIa revideres med regelmæssige mellemrum
og mindst hver 12. måned.

Artikel 33
1.
Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal
anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og
træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes.
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen
og have afskrækkende virkning.
2.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse
bestemmelser straks efter 19. januar 2012 og underretter den om alle
senere ændringer.

Artikel 34
Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse
eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommunikeres
med den, skal der bruges den adresse og de øvrige kontaktoplysninger,
der er angivet i bilag III.

Artikel 35
Denne forordning gælder:
a) på Unionens område, herunder i dens luftrum
b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion
c) alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er
statsborgere i en medlemsstat
d) alle juridiske personer, enheder og organer, der er oprettet eller stiftet
i henhold til en medlemsstats lovgivning
e) juridiske personer, enheder og organer for så vidt angår virksomhed,
der helt eller delvis udøves i Unionen.
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Artikel 36
Forordning (EU) nr. 442/2011 ophæves.
Artikel 37
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.
▼M16

__________
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BILAG Ia
LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET
I ARTIKEL 2a
DEL 1
Indledende noter
1. Denne del omfatter varer, software og teknologi, der er opført i bilag I til
forordning (EF) nr. 428/2009 (1).
2. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående
kolonne med overskriften »Nr.« til nummeret i kontrollisten, og nedenstående
kolonne med overskriften »Beskrivelse« henviser til kontrolbeskrivelserne af
produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr.
428/2009.
3. Udtryk i »enkelte anførselstegn« defineres i en teknisk note under det pågæl
dende punkt.
4. Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr.
428/2009.
Generelle noter
1. Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere
kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrolle
rede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller
bruges til andre formål.
NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede
komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at
afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt
andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede
komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hoved
bestanddel af produktet.

2. De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som
nye og i brugt tilstand.
Generel teknisk note (GTN)
(Læses i forbindelse med denne dels afsnit B)
1. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves«
til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, hvis salg, levering, over
førsel eller eksport kontrolleres i medfør af denne dels afsnit A, B, C og D,
kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit E.

2. Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af
varer, der er underlagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når
den kan anvendes på varer, der ikke er underlagt eksportkontrol.

3. Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installa
tion, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke
kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse
med denne forordning.
(1) Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for
kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med
produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).
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4. Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til
»videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum
kræves til patentansøgninger.

A. UDSTYR
Nr.

I.B.1A004

Beskrivelse

Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil ud over dem, der er
specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, som
følger:
a. Gasmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er
udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og
specielt udviklede komponenter hertil:
1. Biologiske kampmidler »til krigsbrug«
2. Radioaktive materialer »til krigsbrug«
3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW), eller
4. »Kampmidler til oprørskontrol«, herunder:
a. α-Bromobenzenacetonitril, (Bromobenzylcyanide) (CA) (CAS 579879-8)
b. [2-chlorphenyl) metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsy
redinitril (CS) (CAS 2698-41-1)
c. 2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon)
(CN) (CAS 532-27-4)
d. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)
e. 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite),
(DM) (CAS 578-94-9)
f. N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9).
b. Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt udviklet eller modi
ficeret til forsvar mod en eller flere af følgende:
1. Biologiske kampmidler »til krigsbrug«
2. Radioaktive materialer »til krigsbrug«, eller
3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW).
c. Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detekte
ring eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede
komponenter hertil:
1. Biologiske kampmidler »til krigsbrug«
2. Radioaktive materialer »til krigsbrug«, eller
3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW).
d. Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifi
kation af tilstedeværelse af restmængder af »sprængstoffer«, og som
anvender »trace detection«-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge,
ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi og massespek
trometri).
Teknisk note:
»Trace detection« defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm
damp eller 1 mg fast stof eller væske.
Note 1: 1A004.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er
udviklet til laboratoriebrug.
Note 2: 1A004.d lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerheds
entréer
Note: 1A004 lægger ikke eksportkontrol på:
a. Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning
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b. Udstyr, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte
mod risici, der er specifikke for beboelseskvarterer og for ikke-mili
tære industrier som f.eks.
1. miner
2. stenbrud
3. landbrug
4. den farmaceutiske industri
5. medicinalindustrien
6. den veterinære sektor
7. miljøsektoren
8. affaldshåndtering
9. levnedsmiddelindustrien.
Tekniske noter:
1A004 omfatter udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held
afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig
effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod radioaktive mate
rialer »til krigsbrug«, biologiske kampmidler »til krigsbrug«, kampmidler til
kemisk krigsførelse, »simulatorer« eller »kampmidler til oprørskontrol«, selv
hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikke-militære indu
strier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medi
cinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller
levnedsmiddelindustrien.
»Simulator« er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk
eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning
eller evaluering.

I.B.9A012

»Ubemandede luftfartøjer« (»UAV«) og systemer, udstyr og komponenter i
tilknytning hertil:
a. »UAV« med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Selvstændig flykontrol- og navigationsfunktion (f.eks. en autopilot med
et inertinavigationssystem), eller
2. Funktion for kontrolleret flyvning uden for det direkte synsfelt ved hjælp
af en menneskelig operatør (f.eks. tv-fjernkontrol).
b. Systemer, udstyr og komponenter i tilknytning hertil:
1. Udstyr specielt konstrueret til fjernkontrol af »UAV« specificeret i
9A012.a
2. Systemer til navigation, flyvestilling, føring eller styring ud over dem,
der specificeret i 7A i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, og som er
specielt konstrueret til at give »UAV«, som specificeret i 9A012.a.
mulighed for autonom flyvestyring eller navigation
3. Udstyr og komponenter specielt konstrueret til at omdanne et bemandet
»fly« til et »UAV« specificeret i 9A012.a
4. Atmosfærisk stempel- eller turbineforbrændingsmotorer, som er specielt
konstrueret eller ændret til fremdrift af »UAV« i over 50 000 fods
(15 240 meter) højde.
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Beskrivelse

Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til instal
lation på fly, »fartøjer, der er lettere end luften« eller ubemandede luftfartøjer,
samt specielt konstruerede komponenter hertil som følger:
Komplette spray- eller tågesystemer, der ud fra en flydende suspension kan
producere initiale dråber »VMD« på under 50 μm ved en flowhastighed på
mere end to liter i minuttet
Sprayanordninger eller kombinationer af aerosol-genererende enheder, der ud
fra en flydende suspension kan producere initiale dråber med en »VMD« på
under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet
Aerosolgenererende enheder, der er specielt konstrueret til installation i de
systemer, der er specificeret i 9A350.a. og b.
Note: Aerosol-genererende enheder er anordninger, der er specielt
konstrueret eller modificeret til installation på fly, f.eks. dyser, rote
rende tromleforstøvere og tilsvarende anordninger.
Note: 9A350 lægger ikke eksportkontrol på spray- eller tågesystemer samt
komponenter hertil, som påviseligt ikke kan sprede biologiske agenser i
form af infektiøse aerosoler.
Tekniske noter:
1. Dråbestørrelsen for sprayudstyr eller dyser, der er specielt konstrueret til
brug på fly, »fartøjer, der er lettere end luften« eller ubemandede luftfar
tøjer måles efter en af følgende metoder:
a. Dopplerlasermetoden
b. Forwardlaserdiffraktionsmetoden.
2. I 9A350 er »VMD« volumenmediandiameter, og for vandbaserede systemer
svarer dette til massemediandiameter (MMD).

B. TEST- OG PRODUKTIONSUDSTYR
Nr.

I.B.1

Beskrivelse

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling som følger:
a. Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et
samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter)
og mindre end 20 m3 (20 000 liter), hvor alle overflader, der kommer i
direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er frem
stillet af:
1. »Legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere
end 35 vægtprocent flour)
3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
4. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
5. Tantal eller »tantallegeringer«
6. Titan eller »titanlegeringer«
7. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«, eller
8. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«.
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b. Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i
2B350.a samt skovlhjul, blade og aksler til brug i et sådant omrørings
udstyr, hvor alle de overflader på omrøringsudstyret, som kommer i
direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er frem
stillet af:
1. »Legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere
end 35 vægtprocent flour)
3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
4. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
5. Tantal eller »tantallegeringer«
6. Titan eller »titanlegeringer«
7. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«, eller
8. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«.
c. Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk)
volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter), hvor alle overflader, der kommer i
direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er frem
stillet af:
1. »legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere
end 35 vægtprocent flour)
3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
4. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
5. Tantal eller »tantallegeringer«
6. Titan eller »titanlegeringer«
7. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«, eller
8. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«.
d. Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end
0,15 m2 og mindre end 20 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (ker
ner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle over
flader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er
fremstillet af:
1. »Legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere
end 35 vægtprocent flour)
3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
4. Grafit eller »carbongrafit«
5. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
6. Tantal eller »tantallegeringer«
7. Titan eller »titanlegeringer«
8. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«
9. Siciliumcarbid
10. Titancarbid, eller
11. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«.
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e. Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1
m samt væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i
sådanne destillations- og absorptionskolonner, hvor alle overflader, der
kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:
1. »Legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere
end 35 vægtprocent flour)
3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
4. Grafit eller »carbongrafit«
5. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
6. Tantal eller »tantallegeringer«
7. Titan eller »titanlegeringer«
8. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«, eller
9. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«.
f. Fjernstyret påfyldningsudstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte
berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:
1. »Legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom eller
2. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel.
g. Ventiler med en »nominel størrelse« på over 10 mm og indkapslinger
(ventilhuse) og præformede indkapslingsforinger konstrueret til sådanne
ventiler, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de
behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:
1. »Legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere
end 35 vægtprocent flour)
3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
4. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
5. Tantal eller »tantallegeringer«
6. Titan eller »titanlegeringer«
7. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«
8. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«, eller
9. Følgende keramiske materialer:
a. Siliciumcarbid med en renhed på mindst 80 vægtprocent
b. Aluminiumoxid med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent
c. Zirconiumoxid.
Teknisk note:
»Nominel størrelse« defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og
udløbsdiameter.
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h. Flervæggede rør med udtag til detektering af utæthed, hvor alle overflader,
der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte
kemikalier, er fremstillet af:
1. »legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end
35 vægtprocent flour)
3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
4. Grafit eller »carbongrafit«
5. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
6. Tantal eller »tantallegeringer«
7. Titan eller »titanlegeringer«
8. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«, eller
9. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«.
i. Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret
maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, vakuumpumper
med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over
5 m3/time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa) samt
indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul,
rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader,
der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet
af:
1. »legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Keramik
3. Ferrosilicium (jernlegering med højt siliciumindhold)
4. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere
end 35 vægtprocent flour)
5. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
6. Grafit eller »carbongrafit«
7. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
8. Tantal eller »tantallegeringer«
9. Titan eller »titanlegeringer«
10. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«, eller
11. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«.
j. Incineratorer konstrueret til destruktion af de kemiske stoffer, der er
specificeret i 1C350, med specielt konstruerede affaldstilførselssystemer,
specielle håndteringsfaciliteter og en gennemsnitlig temperatur i forbrændingsrummet på over 1 273 K (1 000 °C.), hvor alle overflader, der kommer i
direkte berøring med affaldsprodukterne, er fremstillet af eller foret med:
1. »Legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent
chrom
2. Keramik, eller
3. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtprocent nikkel
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Tekniske noter:
1. »Carbongrafit« er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit
med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.
2. For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved »legering«,
hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering,
hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget
andet stof.

I.B.2B351

Følgende kontrolsystemer til giftige gasser og dedikerede detekteringskompo
nenter, ud over dem, der er specificeret i 1A004, samt detektorer, følere og
udskiftelige følerpatroner hertil:
a. Konstrueret til kontinuerlig drift og brugbare til detektering af stoffer til
kemisk krigsførelse eller de i 1C350 specificerede kemiske stoffer ved
koncentrationer på mindre end 0,3 mg/m3, eller
b. Konstrueret til detektering af cholinesterasehæmmende aktivitet.

I.B.2B352

Følgende udstyr, der kan anvendes til håndtering af biologiske materialer:
a. Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3
eller P4.
Teknisk note:
Mht. indkapslingsniveau P3 og P4 (BL3, BL4, L3 og L4) gælder specifi
kationerne i WHO's Laboratory Biosafety manual (3. udg., Genève, 2004).
b. Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene »mikroorganis
mer«, vira, eller som kan producere toksiner uden udledning af aerosol, og
som har en samlet kapacitet på mindst 20 liter.
Teknisk note:
Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinu
erlig gennemstrømning.
c. Centrifugalcentrifuger, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udled
ning af aerosol, med samtlige følgende egenskaber:
1. Gennemstrømningshatighed på 100 liter/time
2. Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan
3. En eller flere forseglinger i dampindeslutningsområdet, og
4. Kan steriliseres på stedet i lukket tilstand.
Teknisk note:
Centrifugalcentrifuger omfatter dekanteringskar.
d. Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning og komponenter
som følger:
1. Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der kan foretage
adskillelse af patogene mikroorganismer, virus, toksiner eller cellekul
turer uden udledning af aerosol, med alle følgende egenskaber:
a. Et samlet filtreringsareal på mindst 1 m2 og
b. Som har en af følgende egenskaber:
1. Kan steriliseres eller desinficeres på stedet, eller
2. Anvender engangsfiltreringskomponenter.
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Teknisk note:
I forbindelse med 2B352.d.1.b betyder sterilisering eliminering af samt
lige levedygtige mikrober i udstyret ved hjælp af fysiske agenser (f.eks.
damp) eller kemiske agenser. Desinficering betyder nedbrydelse af
mikrobers potentielle smitteevne i udstyret ved hjælp af kimdræbende
kemiske agenser. Desinficering og sterilisering adskiller sig fra hygiej
nisering, idet der ved sidstnævnte forstås rensningsprocedurer, der skal
nedbringe indholdet af mikrober i udstyret, uden at dette nødvendigvis
fører til total eliminering af mikrobernes smitteevne eller levedygtighed.
2. Filtreringskomponenter med krydsende (tangential) strømning (f.eks.
moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) med et filtrerings
areal på mindst 0,2 m2 for hver komponent og konstrueret til anvendelse
i det i 2B352.d omhandlede filtreringsudstyr med krydsende (tangential)
strømning.
Note: 2B352.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr til omvendt osmose
som specificeret af fabrikanten.
e. Dampsteriliserbart udstyr til frysetørring, med en kondenseringskapacitet på
over 10 kg is på 24 timer og under 1 000 kg is på 24 timer
f. Følgende beskyttelses- og indkapslingsudstyr:
1. Beskyttelsesdragter (hel- eller halvdragter) eller hætter med tilkoblet
ekstern lufttilførsel, og som fungerer med overtryk
Note: 2B352.f.1 lægger ikke eksportkontrol på dragter, der skal
anvendes med indbygget åndedrætsudstyr.
2. Klasse III biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsva
rende ydelsesstandard.
Note: I 2B352.f.2 omfatter isoleringsudstyr fleksible isolatorer, tørre
kasser, anaerobe kamre, handskebokse og laminar strømnings
kappe (lukket med vertikal gennemstrømning).
g. Kamre, der er konstrueret til aerosolprovokationsprøvning med »mikroorga
nismer«, virus eller »toksiner« og med en kapacitet på mindst 1 m3.
C. MATERIALER
Nr.

I.B.1C350

Beskrivelse

Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske
forbindelser, som følger, og »kemiske blandinger«, der indeholder et eller
flere af disse:
NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER
TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.
1. Thiodiglycol (111-48-8)
2. Phosphoroxychlorid (10025-87-3)
3. Dimethylmethylphosphonat (756-79-6)
4. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILI
TÆRE FORMÅL
Methylphosphonyldifluorid (676-99-3)
5. Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)
6. Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9)
7. Phosphortrichlorid (7719-12-2)
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8. Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9)
9. Thionylchlorid (7719-09-7)
10. 3-hydroxy1-methylpiperidin (3554-74-3)
11. N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7)
12. N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9)
13. 3-quinuclidinol (1619-34-7)
14. Kaliumfluorid (7789-23-3)
15. 2-chlorethanol (107-07-3)
16. Dimethylamin (124-40-3)
17. Diethylethylphosphonat (78-38-6)
18. Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)
19. Diethylphosphit (762-04-9)
20. Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)
21. Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)
22. Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)
23. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILI
TÆRE FORMÅL
Ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)
24. Hydrogenfluorid (7664-39-3)
25. Methylbenzilat (76-89-1)
26. Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)
27. N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0)
28. Pinacolylalkohol (464-07-3)
29. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILI
TÆRE FORMÅL
O-ethyl2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) (57856-11-8)
30. Triethylphosphit (122-52-1)
31. Arsentrichlorid (7784-34-1)
32. Benzilsyre (76-93-7)
33. Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)
34. Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)
35. Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)
36. Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)
37. 3-quinuclidon (3731-38-2)
38. Phosphorpentachlorid (10026-13-8)
39. Pinacolon (75-97-8)
40. Kaliumcyanid (151-50-8)
41. Kaliumbifluorid (7789-29-9)
42. Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7)
43. Natriumfluorid (7681-49-4)
44. Natriumbifluorid (1333-83-1)
45. Natriumcyanid (143-33-9)
46. Triethanolamin (102-71-6)
47. Phosphorpentasulfid (1314-80-3)
48. Diisopropylamin (108-18-9)
49. Diethylaminoethanol (100-37-8)
50. Natriumsulfid (1313-82-2)
51. Svovlmonochlorid (10025-67-9)
52. Svovldichlorid (10545-99-0)
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53. Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8)
54. N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1)
55. Methylphosphonsyre (993-13-5)
56. Diethylmethylphosphonat (683-08-9)
57. N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (677-43-0)
58. Triisopropylphosphit (116-17-6)
59. Ethyldiethanolamin (139-87-7)
60. O,O-diethylphosphorthioat (2465-65-8)
61. O,O-diethylphosphordithioat (298-06-6)
62. Natriumhexafluorosilicat (16893-85-9)
63. Methylphosphonthiodichlorid (676-98-2).

I.B.1C351

Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konven
tionen om kemiske våben«, lægger 1C350 ikke eksportkontrol på
»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske
stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21,
22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori
intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægt
procent af blandingen.

Note 2:

1C350 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som
indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i
1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61
og 62, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere
end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som
forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller
er pakket til individuel brug.

Humane patogener, zoonoser og »toksiner« som følger:
a. Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i
form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter
levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med
sådanne kulturer, som følger:
1. Andesvirus
2. Chaparvirus
3. Chikungunyavirus
4. Choclovirus
5. Congovirus (Krim hæmorragisk feber)
6. Denguefebervirus
7. Dobrava-Belgrade-virus
8. Østlig hesteencephalitisvirus
9. Ebolavirus
10. Guanaritovirus
11. Hantaanvirus
12. Hendravirus (Equine morbillivirus)
13. Japansk encephalitisvirus
14. Juninvirus
15. Kyasanur Forest-virus
16. Laguna Negra virus
17. Lassafebervirus
18. Louping ill-virus
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19. Lujovirus
20. Lymphocytær choriomeningitisvirus
21. Machupovirus
22. Marburgvirus
23. Monkeypoxvirus
24. Murray Valley encephalitis-virus
25. Nipah-virus
26. Omsk hæmorragisk febervirus
27. Oropouchevirus
28. Powassan-virus
29. Rift Valley febervirus
30. Rociovirus
31. Sabiavirus
32. Seoulvirus
33. Sin nombre-virus
34. St Louis encephalitis-virus
35. Encephalitisvirus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis)
36. Variolavirus
37. Venezuelansk hesteencephalitisvirus
38. Vestlig hesteencephalitisvirus
39. Gul feber-virus.
b. Rickettsier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede,
enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der
omfatter levende materiale, der forsætlig er inokuleret eller kontamineret
med sådanne kulturer, som følger:
1. Coxiella burnetii
2. Bartonella quintana (rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)
3. Rickettsia prowazekii
4. Rickettsia rickettsii.
c. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten
i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter
levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med
sådanne kulturer, som følger:
1. Bacillus anthracis
2. Brucella abortus
3. Brucella melitensis
4. Brucella suis
5. Chlamydia psittaci
6. Clostridium botulinum
7. Francisella tularensis
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
10. Salmonella typhi
11. Shigella dysenteriæ
12. Vibrio choleræ
13. Yersinia pestis
14. Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens
15. Enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157 og andre vero
toksinproducerende serotyper.
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d. Følgende »toksiner« og »underenheder af toksiner« af disse:
1. Botulinumtoksin
2. Clostridium perfringens-toksin
3. Conotoksin
4. Ricin
5. Saxitoksin
6. Shigatoksin
7. Staphylococcus aureus-toksin
8. Tetrodotoksin
9. Vero-toksin og shigalignende ribosom-inaktiverende proteiner
10. Microcystin (Cyanginosin)
11. Aflatoksiner
12. Abrin
13. Choleratoksin
14. Diacetoxyscirpenoltoksin
15. T-2-toksin
16. HT-2-toksin
17. Modeccin
18. Volkensin
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin).
Note: 1C351.d lægger ikke eksportkontrol på botulinumtoksiner eller
conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriteri
er:
1. Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på
sygdomsbehandling
2. Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler
3. Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markeds
føring som lægemidler.
e. Fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i
form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter
levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med
sådanne kulturer, som følger:
1. Coccidioides immitis
2. Coccidioides posadsii.
Note: 1C351 lægger ikke eksportkontrol på »vacciner« eller »immunotok
siner«.
I.B.1C352

Animalske patogener som følger:
a. Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i
form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter
levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med
sådanne kulturer, som følger:
1. Afrikansk svinepestvirus
2. Aviært influenzavirus, der:
a. er ukarakteriseret, eller
b. er defineret i bilag I, punkt 2, til direktiv 2005/94/EF (1) som
værende stærkt patogene som følger:
1. Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger
gamle kyllinger på over 1,2 eller
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2. Type A-vira af undertype H5 eller H7 med en genotypefrekvens
kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløv
ningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAIvirus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af protea
ser, der forekommer ubikvitært i værten.
3. Bluetonguevirus
4. Mund- og klovesygevirus
5. Gedekoppevirus
6. Aujeszkys sygdomvirus
7. Svinepestvirus (Hog Choleravirus)
8. Lysavirus (rabies)
9. Newcastlediseasevirus
10. Fåre- og gedepestvirus
11. Enterovirus type 9 hos svin (vesikulærvirus hos svin)
12. Kvægpestvirus
13. Fårekoppevirus
14. Teschenersygevirus
15. Vesikulær stomatitisvirus
16. Lumpy Skin Disease-virus
17. Afrikansk hestepestvirus
b. Mycoplasma, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede,
enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der
omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret
med sådanne kulturer, som følger:
1. Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (små kolonier biotype)
2. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.
Note: 1C352 lægger ikke eksportkontrol på »vacciner«.
I.B.1C353

Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger:
a. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder
nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer,
der er specificeret i 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 eller
1C354
b. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder
nukleinsyresekvenser, der koder for nogen af de »toksiner«, der er specifi
ceret i 1C351.d, eller »underenheder af toksiner« af disse.
Tekniske noter:
1. Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, trans
posoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej.
2. Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af
de mikroorganismer, der er specificeret i 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c.,
1C351.e., 1C352 eller 1C354, forstås enhver sekvens, der er specifik for
den specificerede mikroorganisme, og som:
a. I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter
udgør en betydelig risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed'
eller
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b. Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden
organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i,
bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers, dyrs eller
planters sundhed.
Note: 1C353 finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er
forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia
coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud
over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf.

I.B.1C354

Plantepatogener som følger:
a. Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i
form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter
levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med
sådanne kulturer, som følger:
1. Potato Andean latent tymovirus
2. Potato spindle tuber viroid.
b. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten
i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der forsæt
ligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
1. Xanthomonas albilineans
2. Xanthomonas campestris pv. citri, herunder stammer, der betegnes Xant
homonas campestris pv. citri, type A, B, C, D eller E eller i øvrigt er
klassificeret som Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. auran
tifolia eller Xanthomonas campestris pv. citrumelo
3. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv.
oryzae)
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michi
ganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum)
5. Ralstonia solanacearum Races 2 og 3 (Pseudomonas solanacearum
Races 2 og 3 eller Burkholderia solanacearum Races 2 og 3).
c. Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i
form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der forsætligt
er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae)
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)
3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)
4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici)
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)
6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og
»kemiske blandinger«, der indeholder et eller flere af disse:
NB: JF. LIGELEDES 1C350, 1C351.D OG KONTROLBESTEMMEL
SERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL
a. Toksiske kemiske stoffer som følger:
1. Amiton: 0,0-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorthiolat (78-53-5)
og alkylerede eller protoniserede salte deraf
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2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8)
3. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILI
TÆRE FORMÅL
BZ: 3-quinuclidinylbenzilat (6581-06-2)
4. Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5)
5. Cyanogenchlorid (506-77-4)
6. Hydrogencyanid (74-90-8)
7. Klorpikrin: Trichlornitromethan (76-06-2).
Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konven
tionen om kemiske våben«, lægger 1C450 ikke eksportkontrol på
»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de
kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og
hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end
1 vægtprocent af blandingen.

Note 2:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som
indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret
i 1C450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specifi
ceret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes
som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig
brug eller er pakket til individuel brug.

b. Toksiske kemiske prækursorer som følger:
1. Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmel
serne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et
phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe
(normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer.
Note:

1C450.b.1. lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-ethyl-Sphenyl-ethylphosphonothiolothionat (944-22-9).

2. Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller
iso-)]-phosphor-amiddihalogenider end N,N-dimethylfosforamidodiklorid
NB:Se 1C350.57 vedrørende N,N-dimetylfosforamidodiklorid.
3. Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl
[methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater,
bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i
1C350
4. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopro
pyl-ß-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhy
drochlorid som specificeret i 1C350
5. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropylß-aminoethanol (96-80-0) og N,N-diethylamino-ethanol (100-37-8) som
specificeret i 1C350
Note:

1C450.b.5. lægger ikke eksportkontrol på følgende:
a. N,N-dimethylaminoethanol (108-01-0) og protoniserede
salte deraf
b. Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol (100-37-8).

6. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopro
pyl-ß-aminoethantiol som specificeret i 1C350

02012R0036 — DA — 30.05.2018 — 039.003 — 51
▼M5
Nr.

Beskrivelse

7. Se 1C350 vedrørende ethyldiethanolamin (139-87-7)
8. Methyldiethanolamin (105-59-9).
Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konven
tionen om kemiske våben« lægger 1C450 ikke eksportkontrol på
»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de
kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4,
b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof
udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«,
som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er speci
ficeret i 1C450.b.8, og hvori intet individuelt specificeret kemisk
stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes
som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig
brug eller er pakket til individuel brug.

(1) Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær
influenza (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

D. SOFTWARE
Nr.

Beskrivelse

I.B.1D003

»Software«, der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand
til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c
eller 1A004.d.

I.B.2D351

»Software« bortset fra det, der er specificeret i 1D003, der er specielt udviklet
til »brug« af udstyr, der er specificeret i 2B351.

I.B.9D001

»Software«, der er specielt designet eller ændret til »udvikling« af udstyr eller
»teknologi«, der er specificeret i 9A012.

I.B.9D002

»Software«, der er specielt udviklet eller ændret til »produktion« af udstyr, der
er specificeret i 9A012.

E. TEKNOLOGI
Nr.

Beskrivelse

I.B.1E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« eller »pro
duktion« af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1A004, 1C350
to1C354 eller 1C450.

I.B.2E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« af udstyr eller
»software«, der er specificeret i 2B350, 2B351, 2B352 eller 2D351.

I.B.2E002

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af udstyr,
der er specificeret i 2B350, 2B351 eller 2B352.

I.B.2E301

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »brug« af varer, der er
specificeret i 2B350-2B352.
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I.B.9E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« af udstyr eller
»software«, der er specificeret i 9A012 eller 9A350.

I.B.9E002

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af udstyr,
der er specificeret i 9A350.

I.B.9E101

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af »UAV«,
der er specificeret i 9A012.
Teknisk note:
I 9E101.b. forstås ved »UAV« ubemandede luftfartøjssystemer med en række
vidde på over 300 km.

I.B.9E102

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »brug« af »UAV«, der er
specificeret i 9A012.
Teknisk note:
I 9E101.b. forstås ved »UAV« ubemandede luftfartøjssystemer med en række
vidde på over 300 km.

DEL 2
Indledende noter
1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående
kolonne med overskriften »Beskrivelse« til de beskrivelser af produkter med
dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.
2. Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften »Nr. i bilag I til
forordning (EF) nr. 428/2009« betyder, at egenskaberne ved det produkt, der
er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i
beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse,
som der henvises til.
3. Udtryk i »enkelte anførselstegn« defineres i en teknisk note under det pågæl
dende punkt.
4. Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr.
428/2009.
Generelle noter
1. Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere
kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrolle
rede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller
bruges til andre formål.
NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede
komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at
afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt
andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede
komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hoved
bestanddel af produktet.

2. De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og
i brugt tilstand.
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(Læses i forbindelse med del 1, afsnit B)
1. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves«
til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, hvis salg, levering,
overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af nærværende dels afsnit I.C.A,
kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende dels afsnit
I.C.B.
2. Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af
varer, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når
den kan anvendes på varer, der ikke er pålagt eksportkontrol.
3. Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installa
tion, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke
kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse
med denne forordning.
4. Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til
»videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum
kræves til patentansøgninger.
I.C.A. VARER
(Materialer og kemikalier)

Nr.

I.C.A.001

Nr. i bilag I til
forordning (EF) nr.
428/2009

Beskrivelse

Kemikalier med en koncentration på 95 %
eller derover som følger:
1. Dichlorethan, (CAS 107-06-2)

I.C.A.002

Kemikalier med en koncentration på 95 %
eller derover som følger:
1. Nitromethan (CAS 75-52-5)
2. Picrinsyre, (CAS 88-89-1)

I.C.A.003

Kemikalier med en koncentration på 95 %
eller derover som følger:
1. Aluminiumchlorid, (CAS 7446-70-0)
2. Arsen, (CAS 7440-38-2)
3. Arsentrioxid, (CAS 1327-53-3)
4. Bis(2-chlorethyl)ethylaminhydrochlorid,
(CAS 3590-07-6)
5. Bis(2-chlorethyl)methylaminhydrochlorid,
(CAS 55-86-7)
6. Tris(2-chlorethyl)aminhydrochlorid,
817-09-4)

(CAS

I.C.B. TEKNOLOGI
B.001

»Teknologi« til »udvikling«, »fremstilling«
eller »brug« af produkter under afsnit I.C.A.
Teknisk note:
Udtrykket »teknologi« omfatter »software«.
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BILAG II
Liste over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i artikel 14, artikel 15, stk. 1, litra
a), og artikel 15, stk. 1a

▼C5
A. Personer
Identificerende oplys
ninger

Navn

1.

Bashar (
Assad (

) Al)

Født: 11.9.1965,
fødested: Damaskus

Begrundelse

Opført på
listen den

Præsident for Republikken Syrien, 23.5.2011
ansvarlig for og hovedmanden bag
undertrykkelsen af demonstranter.

diplomatpas nr.
D1903

▼M34
2.

Maher (
) (alias
Mahir) Al-Assad
(
)

Født: den
8. december 1967
Fødested: Damaskus
Diplomatpas nr. 4138
Generalmajor for 42.
brigade og tidligere
brigadekommandør
for hærens 4. panser
division

Medlem af Syriens væbnede styrker 9.5.2011
med rang af »oberst« eller en tilsva
rende eller højere rang, som gjorde
tjeneste efter maj 2011 Generalmajor
for 42. brigade og tidligere brigadekom
mandør for hærens 4. panserdivision
Medlem af Assadfamilien; bror til
præsident Bashar Al-Assad.

▼M29
3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias
Mamlouk)

Født: 19.2.1946
Fødested: Damaskus
Diplomatpas nr. 983

Direktør for det nationale sikkerheds 9.5.2011
bureau. Tidligere chef for Syriens efter
retningsdirektorat (GID), involveret i
vold mod demonstranter

▼M34
4.

Atej (
) (alias
Atef, Atif) Najib
(
) (alias Najeeb)

Fødested: Jablah,
Syrien

Tidligere chef for direktoratet for poli 9.5.2011
tisk sikkerhed i Dara'a, Involveret i vold
mod demonstranter. Medlem af Assad
familien; fætter til præsident Bashar alAssad.

5.

Hafiz (
)
Makhlouf (
(alias Hafez
Makhlouf)

Født: 2. april 1971

Forhenværende oberst og afdelingschef
i det almindelige efterretningsdirektorat,
Damaskusafdelingen,
som
gjorde
tjeneste efter maj 2011. Medlem af
Makhlouffamilien; fætter til præsident
Bashar al-Assad.

)

Fødested: Damaskus
Diplomatpas nr. 2246

9.5.2011

▼M29
6.

Muhammad (
)
Dib (
) Zaytun
(
) (alias
Mohammed Dib
Zeitoun, alias
Mohamed Dib Zeitun)

Født: 20.5.1951
Fødested: Damaskus
Diplomatpas nr.
D000001300

Chef for direktoratet for generel sikker 9.5.2011
hed, involveret i vold mod demon
stranter
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▼M46
7.

Amjad (
) Abbas
(
) (alias AlAbbas)

8.

Rami (
)
Makhlouf (

Chef for direktoratet for politisk
sikkerhed i Banyas, involveret i vold
mod demonstranter i Baida.
Født: 10.7.1969

)

Fødested: Damaskus,
pas nr. 000098044,
udstedelsesnummer
002-03-0015187

9.5.2011

Fremtrædende forretningsmand, der 9.5.2011
driver virksomhed i Syrien med inte
resser inden for telekommunikation,
finansielle tjenesteydelser, transport og
fast ejendom. Han har økonomiske inte
resser og/eller ledende og administre
rende stillinger i Syriatel, den førende
mobiltelefonoperatør i Syrien, og i inve
steringsfondene Al Mashreq, Bena
Properties og Cham Holding.
Han yder finansiering og støtte til det
syriske regime gennem sine forretnings
interesser.
Han er et indflydelsesrigt medlem af
Makhlouffamilien og tæt forbundet
med Assadfamilien. Fætter til præsident
Bashar al–Assad.

9.

Abd Al-Fatah
(
) Qudsiyah
(
)

Født: 1953
Fødested: Hama,

Officer med rang af generalmajor i de
syriske væbnede styrker, som gjorde
tjeneste efter maj 2011.

9.5.2011

diplomatpas nr.
D0005788

Vicedirektør for det nationale sikker
hedsbureau i det regionale Baathparti.
Tidligere chef for Syriens direktorat
for militære efterretninger. Involveret i
voldelig undertrykkelse af civilbefolk
ningen i Syrien.

Født: 1953

Officer med rang af generalmajor i det 9.5.2011
syriske luftvåben, som gjorde tjeneste
efter maj 2011. Chef for det syriske
luftvåbens efterretningstjeneste, som
gjorde tjeneste efter maj 2011.
Ansvarlig for nedkæmpelsen af civilbe
folkningen i Syrien.

▼M34
10.

) (alias
Jamil (
Jameel) Hassan
(
) (alias alHassan)

Fødested: Homs,
Syrien
Chef for det syriske
luftvåbens efterret
ningstjeneste

▼M29
___
▼M30
___
▼M46
13.

Munzir (
)
(alias Mundhir,
Monzer) Jamil (
Al-Assad (
)

Født: 1.3.1961
)

Fødested: Kerdaha,
Latakiaprovinsen,
pas nr. 86449 og
842781

Involveret i vold mod civilbefolkningen
som medlem af Shabihamilitsen.

9.5.2011
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▼M19
___
▼M34
___
▼M29
16.

Faruq (
) (alias
Farouq, Farouk) Al
Shar' (
) (alias
Al Char', Al Shara', Al
Shara)

Født: 10.12.1938

Syriens tidligere vicepræsident, invol 23.5.2011
veret i vold mod civilbefolkningen

Mohammed ( )
)
Hamcho (

Født: 20.5.1966,

Fremtrædende forretningsmand, der 27.1.2015
driver virksomhed i Syrien med inte
resser inden for ingeniør- og anlægs
virksomhed, medier, hotel- og restaura
tionsbranchen samt sundhedssektoren.
Han har økonomiske interesser og/eller
ledende og administrerende stillinger i
en række selskaber i Syrien, navnlig
Hamsho
International,
Hamsho
Communication, Mhg International,
Jupiter for Investment and Tourism
project og Syria Metal industries.

▼M33
___
18.

Pas nr. 002954347

Han spiller en vigtig rolle i Syriens
erhvervsliv som generalsekretær for
handelskammeret i Damaskus (udpeget
af den daværende økonomiminister
Khodr Orfali i december 2014),
formand for Kina-Syrien i de bilaterale
erhvervsråd (siden marts 2014) og
formand for det syriske Metal and
Steel Council (siden december 2015).
Han har nære forretningsforbindelser til
centrale figurer i det syriske regime,
herunder Maher al-Assad.
Mohammed Hamcho nyder gavn af og
støtter det syriske regime gennem sine
forretningsinteresser og er forbundet
med personer, der nyder gavn af og
støtter dette regime.

▼C5
▼M46
19.

Iyad (
) (alias
Eyad) Makhlouf
(
)

Født: 21.1.1973
Fødested: Damaskus,
pas nr. N001820740

Medlem af Makhlouffamilien. Søn af 23.5.2011
Mohammed Makhlouf, bror til Hafez
og Rami og bror til Ihab Makhlouf.
Fætter til præsident Bashar al–Assad.
Medlem af de syriske sikkerheds- og
efterretningstjenester,
som
gjorde
tjeneste efter maj 2011.
Officer i GID og involveret i vold mod
civilbefolkningen i Syrien.
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Præsidentens rådgiver i strategiske 23.5.2011
anliggender, involveret i vold mod civil
befolkningen.

Bassam (
) alHassan (
)
(alias al-Hasan)

▼M46
___

▼M33
22.

Ihab ( ) (alias Ehab,
Iehab) Makhlouf
(
)

Født: 21. januar 1973
Fødested: Damaskus
Pas nr. N002848852

Fremtrædende forretningsmand, der 23.5.2011
driver virksomhed i Syrien. Ihab
Makhlouf er vicepræsident for og
aktionær i Syriatel, den førende mobil
telefonoperatør i Syrien. Han har også
forretningsinteresser i flere andre
syriske virksomheder og enheder,
herunder Ramak Construction Co og
Syrian International Private University
for Science and Technology (SIUST).
Som vicepræsident for Syriatel, som via
sin licensaftale indbetaler en væsentlig
del af sit overskud til den syriske rege
ring, yder Ihab Makhlouf også direkte
støtte til det syriske regime.
Han er et indflydelsesrigt medlem af
Makhlouffamilien og tæt forbundet
med Assadfamilien. Fætter til præsident
Bashar al-Assad.

▼M46
23.

Zoulhima (
)
(alias Zu al-Himma)
Chaliche (
)
(alias Shalish, Shale
esh) (alias Dhu alHimma Shalish)

Født: 1951, 1946
eller 1956
Fødested: Kerdaha

Officer i de syriske sikkerheds- og efter 23.6.2011
retningstjenester, som gjorde tjeneste
efter maj 2011. Tidligere chef for præsi
dentens sikkerhedstjeneste.
Medlem af Syriens væbnede styrker
med rang af generalmajor, som gjorde
tjeneste efter maj 2011.
Involveret i vold mod demonstranter.
Medlem af Assadfamilien: fætter til
præsident Bashar al-Assad.

▼C5
24.

Riyad (
)
Chaliche (
)
(alias Shalish, Shale
esh) (alias Riyad
Shalish)

25.

Brigadekommandør
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad, Moham
med)Ali (
) Jafari
(
) (alias
Jaafari, Ja'fari, Aziz;
alias

Direktør for Military Housing Establish 23.6.2011
ment. Kilde til finansiering af regimet.
Fætter til præsident Bashar al-Assad.

Født: 1.9.1957,
fødested: Yazd, Iran.

Øverstbefalende for Iranian Revolutio 23.6.2011
nary Guard Corps, der er involveret i
at skaffe udstyr og støtte til at bistå
det syriske regime i undertrykkelsen af
protester i Syrien.
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Jafari, Ali; alias Jafari,
Mohammad Ali; alias
Ja'fari, Mohammad
Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad
Ali)

▼M46
26.

27

Major General Qasem
(
) Soleimani
(
) (alias
Qasim Soleimany;
Qasim Soleimani;
Qasem Sulaimani;
Qasim Sulaimani;
Qasim Sulaymani;
Qasem Sulaymani;
Kasim Soleimani;
Kasim Sulaimani;
Kasim Sulaymani; Haj
Qasem; Haji Qassem;
Sarder Soleimani)

Født: 11.3.1957

Hossein (
) Taeb
(
) (alias Taeb,
Hassan; alias Taeb,
Hosein; alias Taeb,
Hossein; alias Taeb,
Hussayn; alias Hojja
toleslam Hossein
Ta'eb)

Født: 1963

Fødested: Qom, (Den
Islamiske Republik)
Iran,

Chef for Iranian Revolutionary Guard 23.6.2011
Corps, IRGC — Qods, involveret i at
skaffe udstyr og støtte til at bistå det
syriske regime i undertrykkelsen af
protester i Syrien.

pas nr. 008827,
udstedt i Iran.

Fødested: Teheran,
Iran

Næstkommanderende for efterretnings 23.6.2011
tjenesten i Iranian Revolutionary Guard
Corps, der er involveret i at skaffe
udstyr og støtte til at bistå det syriske
regime i undertrykkelsen af protester i
Syrien.

▼M33
28.

Khalid ( ) (alias
Khaled) Qaddur (
)
(alias Qadour,
Qaddour, Kaddour)

Fremtrædende forretningsmand, der 27.1.2015
driver virksomhed i Syrien med inte
resser og/eller aktiviteter inden for tele
kommunikation, oliesektoren og plastin
dustrien og nære forretningsforbindelser
til Maher al-Assad.
Han nyder gavn af og yder støtte til det
syriske regime gennem sine forretnings
aktiviteter.
Tilknytning
til
Maher
al-Assad,
herunder gennem sine forretningsaktivi
teter.

29.

Født: 3.2.1967
Ra'if (
) AlQuwatly (
) (ali
Fødested: Damaskus
as.Ri'af Al-Quwatli
alias.Raeef AlKouatly)

En af Maher Al-Assads forretningsfor 23.6.2011
bindelser og ansvarlig for forvaltning af
nogle af hans forretninger. Kilde til
finansiering af regimet.

30.

)
Mohammad (
(alias Muhammad,
Mohamed, Moham
med) Mufleh (
)
(alias Muflih)

Chef for den syriske militære efterret 1.8.2011
ningstjeneste i byen Hama, involveret i
nedkæmpelse af demonstranter.

▼C5
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31.

Major General Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias
Yunes)

32.

Mohammed (

Begrundelse

Chef for efterretningstjenestens afdeling
for intern sikkerhed, involveret i vold
mod civilbefolkningen.

Opført på
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1.8.2011

▼M33

)

Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Født: 19.10.1932
Fødested: Latakia,
Syrien

Indflydelsesrigt medlem af Makhlouffa 1.8.2011
milien, forretningspartner og far til
Rami, Ihab og Iyad Makhlouf. Tæt
tilknytning
til Assadfamilien og
morbror til Bashar og Mahir al-Assad.
Også kaldet Abu Rami.
Fremtrædende forretningsmand, der
driver virksomhed i Syrien med inte
resser og/eller aktiviteter i en lang
række sektorer i den syriske økonomi,
herunder interesser og/eller betydelig
indflydelse i General Organisation of
Tobacco og i olie- og gassektoren,
våbenindustrien og banksektoren.
Involveret i forretningsaftaler for Assads
regime vedrørende våbenkøb og i bank
sektoren. Som følge af omfanget af sin
virksomhed og sine politiske forbin
delser til regimet yder han støtte til og
nyder gavn af det syriske regime.

33.

Ayman ( ) Jabir
( ) (alias Aiman
Jaber)

Fødested: Latakia

Fremtrædende forretningsmand, der 27.1.2015
driver virksomhed i Syrien, involveret
i stålsektoren, mediesektoren, forbrugs
varesektoren og oliesektoren, herunder i
handelen med disse varer. Han har
økonomiske interesser og/eller ledende
stillinger i en række selskaber og
enheder i Syrien, navnlig Al Jazira
(alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia
TV og Sama Satellite Channel.
Ayman Jabir har lettet importen af olie
fra Overseas Petroleum Trading til
Syrien via sin virksomhed Al Jazira.
Ayman Jabir nyder gavn af og yder
støtte til regimet gennem sine forret
ningsinteresser.
Han yder direkte støtte til og indtager
en førende rolle i militser med tilknyt
ning til regimet, såkaldte Shabiha og/
eller Suqur as-Sahraa.
Tilknyttet Rami Makhlouf gennem sine
forretningsaktiviteter
og
tilknyttet
Maher Al-Assad gennem sin rolle i
militser med tilknytning til regimet.
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34.

Hayel (
(
)

35.

Ali (
) al-Salim
(
) (alias alSaleem)

36.

Nizar (
) alAsaad (
) (alias
Nizar Asaad)

Begrundelse

Opført på
listen den

Assistent for Maher al-Assad, chef for 23.8.2011
den militære politienhed i hærens fjerde
division, involveret i undertrykkelsen.

) al-Assad

Direktør for forsyningskontoret i 23.8.2011
Syriens forsvarsministerium, indførsels
sted for det samlede våbenindkøb til
Syriens militær.

▼M46

37.

Generalmajor Rafiq
(
) (alias
Rafeeq) Shahadah
(
) (alias
Shahada, Shahade,
Shahadeh, Chahada,
Chahade, Chahadeh,
Chahada)

Fætter til Bashar alAssad. Tidligere
leder af virksom
heden »Nizar Oilfield
Supplies«

Meget tæt på centrale embedsmænd i 23.8.2011
regeringen.

Født: 1956

Medlem af Syriens væbnede styrker 23.8.2011
med rang af generalmajor, som gjorde
tjeneste efter maj 2011. Tidligere chef
for Syriens militære efterretningstjene
stes (SMI's) afdeling 293 (indre anlig
gender) i Damaskus. Direkte involveret
i undertrykkelse af og vold mod civil
befolkningen i Damaskus. Rådgiver for
præsident Bashar al-Assad i strategiske
spørgsmål og militære efterretninger.

Fødested: Jablah,
Latakiaprovinsen

Finansierer Shabiha i Latakiaregionen.

▼C5
Brigadegeneral Jamea
(
) Jamea
(
)(alias Jami
Jami, Jame’, Jami')

Afdelingschef for Syriens militære efter 23.8.2011
retningstjeneste i Dayr az-Zor. Direkte
involveret i undertrykkelse af og vold
mod civilbefolkningen i Dayr az-Zor
og Alboukamal.

40.

Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad, Moham
med) Said (
)
(alias Sa’id, Sa’eed,
Saeed) Bukhaytan
(
)

Assisterende regionalsekretær for det 23.8.2011
arabiske socialistiske Baathparti siden
2005, direktør for den nationale
sikkerhed i det regionale Baath-parti i
2000-2005. Tidligere guvernør for
Hama (1998-2000). Tæt tilknytning til
præsident Bashar al-Assad og Maher
al-Assad. Højtstående beslutningstager
i regimet vedrørende undertrykkelsen
af civilbefolkningen.

41.

Ali (

38.

▼M46
___
▼C5

▼M33
) Douba (

)

Født: 1933
Fødested: Karfis,
Syrien

Ansvarlig for drab i Hama i 1980, er 23.8.2011
blevet kaldt tilbage til Damaskus som
særlig rådgiver for præsident Bashar
Al-Assad.
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▼M29
42.

Brigadegeneral
Nawful (
)
(alias Nawfal, Nofal,
Nawfel) Al-Husayn
(
) (alias AlHussain, Al-Hussein)

Afdelingschef for Syriens militære efter 23.8.2011
retningstjeneste (SMI) i Idlib. Direkte
involveret i undertrykkelse af og vold
mod civilbefolkningen i Idlibprovinsen

43.

Brigadegeneral Husam
(
) Sukkar
(
)

Præsidentens rådgiver i sikkerhedsanlig 23.8.2011
gender. Præsidentens rådgiver om
sikkerhedsagenturers undertrykkelse af
og vold mod civilbefolkningen.

44.

Brigadegeneral
Muhammed (
)
(alias Muhamad)
Zamrini (
)
(alias Zamreni)

Afdelingschef for Syriens militære efter 23.8.2011
retningstjeneste (SMI) i Homs. Direkte
involveret i undertrykkelse af og vold
mod civilbefolkningen i Homs

45.

Munir (
) (alias
Mounir, Mouneer,
Monir, Moneer,
Muneer) Adanov
(
) (alias Adnuf,
Adanof)

▼C5

▼M29

▼M34
Født: 1951
Fødested: Homs,
Syrien
Pas: 0000092405

Officer med rang af generalløjtnant og 23.8.2011
vicechef for den almindelige militær
stab, operationer og uddannelse af
Syriens militær, som gjorde tjeneste
efter maj 2011. I sin stilling som vice
chef for den almindelige militærstab var
han direkte involveret i undertrykkelse
af og vold mod civilbefolkningen i
Syrien.

Stilling: Vicechef for
den almindelige mili
tærstab, operationer
og uddannelse af
Syriens militær
Rang: Generalløjt
nant, Syriske
Arabiske Hær

▼C5
46.

Brigadegeneral
Ghassan (
)
Khalil (
) (alias
Khaleel)

47.

Mohammed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad, Moha
med) Jabir (
)
(alias Jaber)

Chef for informationsafdelingen i direk 23.8.2011
toratet for almindelige efterretninger
(GID). Direkte involveret i undertryk
kelse af og vold mod civilbefolkningen
i Syrien.
Fødested: Latakia

Medlem af Shabihamilitsen. Tilknytning 23.8.2011
til Maher al-Assad for Shabihamilitsen.
Direkte involveret i undertrykkelse af
og vold mod civilbefolkningen og i
koordinering af Shabihamilitsgrupper.
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▼M33

48.

Samir (
(
)

Fremtrædende forretningsmand, der 27.9.2014
driver virksomhed i Syrien med inte
resser og/eller aktiviteter i en lang
række sektorer i den syriske økonomi.
Han har interesser og/eller betydelig
indflydelse i Amir Group og Cham
Holdings, to konglomerater med inte
resser i fast ejendom samt turisme-,
transport- og finanssektoren. Han har
siden marts 2014 haft stillingen som
formand for Rusland i de bilaterale
erhvervsråd, efter at økonomiminister
Khodr Orfali udnævnte ham.

) Hassan

Samir Hassan støtter regimets krigsind
sats med kontante bidrag.
Samir Hassan er forbundet med perso
ner, der nyder gavn af eller støtter regi
met. Han er navnlig tilknyttet Rami
Makhlouf og Issam Anbouba, som er
udpeget af Rådet og nyder gavn af det
syriske regime.

▼C5

49.

Fares (
)
Chehabi (
)
(alias Fares Shihabi;
Fares Chihabi)

Søn af Ahmad
Chehabi.

Tarif (

Født: 2.6.1951

Født: 7.5.1972

Formand for Aleppos industri- og
handelskammer.
Næstformand
for
Cham Holding. Yder økonomisk støtte
til det syriske regime.

2.9.2011

▼M46

50.

)

Akhras (
(alias Al
Akhras (

)

Issam (
Anbouba (

)

Fødested: Homs,
Syrien,

))

Syrisk pas nr.
0000092405

Fremtrædende forretningsmand, der 2.9.2011
nyder godt af og støtter regimet. Grund
lægger af Akhras Group (råvarer,
handel, forarbejdning og logistik) og
tidligere formand for handelskammeret
i Homs. Nære forretningsforbindelser
til præsident al-Assads familie. Besty
relsesmedlem i Sammenslutningen af
Syriske Handelskamre. Har skaffet logi
stisk støtte til regimet (busser og
tankvogne).

▼C5

51.

)

Formand for
Anbouba for Agric
ultural Industries Co.
født: 1952,
fødested: Homs,
Syrien

Yder økonomisk støtte til undertryk 2.9.2011
kende mekanismer og paramilitære
grupper, der udøver vold mod civilbe
folkningen i Syrien. Stiller ejendom
(lokaler, lagre) til rådighed for midlerti
dige
detentionscentre.
Finansielle
forbindelser til højtstående syriske
embedsmænd.
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▼M46

53.

)
Adib (
Mayaleh (
)
(alias André Mayard)

Født: 15.5.1955
Fødested: Bassir

Tidligere guvernør og formand for 15.5.2012
bestyrelsen for Syriens centralbank.
Adib Mayaleh kontrollerede den syriske
banksektor og forvaltede den syriske
pengeforsyning gennem udstedelse og
tilbagekaldelse af pengesedler og
kontrol med valutakursen på det
syriske pund. Gennem sin rolle i
Syriens centralbank ydede Adib
Mayaleh økonomisk og finansiel støtte
til det syriske regime.
Tidligere minister for økonomi og uden
rigshandel efter maj 2011.

▼C5

54.

Generalmajor Jumah
) al-Ahmad
(
(
) (alias alAhmed)

Chef for specialstyrkerne. Ansvarlig for 14.11.2011
anvendelse af vold mod demonstranter
på hele Syriens område.

55.

Oberst Lu'ai (
)
(alias Louay, Loai) alAli (
)

Chef for Syriens militære efterretnings 14.11.2011
tjenestes afdeling i Dara'a. Ansvarlig for
anvendelse af vold mod demonstranter i
Dara'a

56.

Ali ( ) Abdullah
(
) (alias Abdallah)
Ayyub ( ) (alias
Ayyoub, Ayub,
Ayoub, Ayob)

Født: 1952

Fahd ( ) (alias
Fahid, Fahed) Jasim
(
) (alias Jasem,
Jassim, Jassem) alFurayj (
) (alias
Al-Freij)

Født: 1.1.1950

▼M29

▼M44

57.

Fødested: Latakia,
Syrien

Fødested: Hama,
Syrien

Forsvarsminister. Udnævnt i januar 14.11.2011
2018. Officer med rang af general i
den syriske hær, som gjorde tjeneste
efter maj 2011. Tidligere chef for gene
ralstaben for de syriske væbnede styr
ker. Person, som støtter Assadregimet
og er ansvarlig for undertrykkelse af
og vold mod civilbefolkningen i Syrien.

Tidligere forsvarsminister. Som tidligere 14.11.2011
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen.
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Bataljonschef i den republikanske 14.11.2011
garde. Beslægtet med Maher al-Assad
og præsident al-Assad. Involveret i
nedkæmpelsen af civilbefolkningen på
hele Syriens område.

58.

General Aous (
(Aws) Aslan
(
)

59.

General Ghassan
(
) Belal
(
)

General, der leder det særlige bureau i 14.11.2011
hærens fjerde division. Rådgiver for
Maher Al-Assad og koordinator af
sikkerhedsoperationer. Ansvarlig for
nedkæmpelsen af civilbefolkningen på
hele Syriens område og involveret i
adskillige brud på indstilling af fjendt
lighederne i Ghouta.

60.

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Leder
af
Berrifamiliens
milits. 14.11.2011
Ansvarlig for den regeringsvenlige
milits, der er involveret i overgrebene
på civilbefolkningen i Aleppo.

61.

George (
Chaoui (

Medlem af Syriens elektroniske hær. 14.11.2011
Involveret i nedkæmpelsen af og opfor
dring til vold mod civilbefolkningen på
hele Syriens område.

62.

Zuhair (
) (alias
Zouheir, Zuheir,
Zouhair) Hamad
(
)

▼M40

▼C5

)
)

▼M34
Fødested: Damaskus,
Syrien
Rang: Generalmajor
Nuværende stilling:
Vicechef for direkto
ratet for almindelige
efterretninger (alias
direktoratet for
generel sikkerhed)
siden juli 2012

Officer med rang af generalmajor i de 14.11.2011
syriske væbnede styrker, som gjorde
tjeneste efter maj 2011. Vicechef for
direktoratet for almindelige efterretnin
ger. Ansvarlig for undertrykkelse,
menneskerettighedskrænkelser og vold
mod civilbefolkningen i Syrien.

▼C5
63.

64.

65.

Amar (
) (alias
Ammar) Ismael
(
) (alias
Ismail)

Mujahed (
Ismail (
(alias Ismael)

)
)

Generalmajor Nazih
(
)

Født 3.4.1973
eller deromkring,
fødested: Damaskus

Civil - chef for Syriens elektroniske hær 14.11.2011
(de væbnede styrkers efterretningstjene
ste). Involveret i nedkæmpelsen af og
opfordring til vold mod civilbefolk
ningen på hele Syriens område.
Medlem af Syriens elektroniske hær. 14.11.2011
Involveret i nedkæmpelsen af og opfor
dring til vold mod civilbefolkningen på
hele Syriens område.
Vicedirektør for direktoratet for almin 14.11.2011
delige efterretninger. Ansvarlig for
anvendelse af vold på hele Syriens
område samt trusler mod og tortur af
demonstranter.
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▼M40
66.

Kifah (
)
Moulhem (
)
(alias Moulhim,
Mulhem, Mulhim)

Tidligere bataljonschef i hærens fjerde 14.11.2011
division. Udnævnt til vicechef for divi
sionen for militære efterretninger i juli
2015. Ansvarlig for nedkæmpelsen af
civilbefolkningen i Deir ez-Zor.

67.

Generalmajor Wajih
(
) (alias
Wajeeh) Mahmud
(
)

Chef for hærens 18. panserdivision. 14.11.2011
Ansvarlig for volden mod demon
stranter i Homs.

68.

██████

▼C5

██████

██████

██████

██████
██████
██████
69.

Generalløjtnant Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass
(
)

Vicechef for den almindelige militær 14.11.2011
stab (logistik og forsyninger). Ansvarlig
for anvendelse af vold mod demon
stranter på hele Syriens område.

70.

Generalmajor Fu'ad
(
) Tawil
(
)

Vicechef for Syriens flyvevåbens efter 14.11.2011
retningstjeneste. Ansvarlig for anven
delse af vold på hele Syriens område
samt trusler mod og tortur af demon
stranter.

71.

Bushra (
) AlAssad (
) (alias
Bushra Shawkat,
Bouchra Al Assad)

Født: 24.10.1960

Medlem af Assadfamilien; søster til 23.3.2012
Bashar al-Assad. Det nære personlige
forhold og iboende finansielle forhold
til den syriske præsident, Bashar alAssad, betyder, at hun nyder gavn af
og er forbundet med det syriske regime.

72.

Asma (
) AlAssad (
) (alias
Asma Fawaz Al
Akhras)

Født: 11.8.1975

Medlem af Assadfamilien og tæt knyttet 23.3.2012
til vigtige personer i regimet; gift med
præsident Bashar Al-Assad. Det nære
personlige forhold og iboende finansi
elle forhold til den syriske præsident,
Bashar al-Assad, betyder, at hun nyder
gavn af og er forbundet med det syriske
regime.

▼M34

Fødested: London,
UK
Pasnr. 707512830,
udløber 22.9.2020
Pigenavn: Al Akhras

▼C5
73.

Manal (
) alAssad (
) (alias
Manal al-Ahmad)

Født: 2.2.1970,
fødested: Damaskus
Syrisk pasnummer:
0000000914
Pigenavn: al-Jadaan

Gift med Maher al-Assad; som sådan 23.3.2012
nyder hun gavn af og er nært forbundet
med regimet.
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▼M34
___
▼C5
75.

Generalløjtnant Fahid
(
) (alias Fahd) alJassim (
)

Stabschef. Militær embedsmand invol 1.12.2011
veret i volden i Homs.

76.

Generalmajor Ibrahim
(
) al-Hassan
(
) (alias alHasan)

Vicestabschef. Militær embedsmand 1.12.2011
involveret i volden i Homs.

77.

Brigadegeneral Khalil
(
) (alias
Khaleel) Zghraybih
(
,
) (alias
Zghraybeh, Zghraybe,
Zghrayba, Zghraybah,
Zaghraybeh,
Zaghraybe,
Zaghrayba, Zaghray
bah, Zeghraybeh,
Zeghraybe,
Zeghrayba, Zeghray
bah, Zughraybeh,
Zughraybe,
Zughrayba, Zughray
bah, Zighraybeh,
Zighraybe, Zighrayba,
Zighraybah)

14. division. Militær embedsmand 1.12.2011
involveret i volden i Homs.

78.

Brigadegeneral Ali
(
) Barakat
(
)

103. brigade i den republikanske garde. 1.12.2011
Militær embedsmand involveret i
volden i Homs.

79.

Generalmajor Talal
(
) Makhluf
(
) (alias
Makhlouf)

Tidligere øverstbefalende for 105. 1.12.2011
brigade i republikanergarden. Nuvæ
rende øverstbefalende for republikaner
garden. Medlem af Syriens væbnede
styrker med rang af generalmajor, som
gjorde tjeneste efter maj 2011. Militær
embedsmand involveret i volden i
Damaskus.

80.

Generalmajor Nazih
(
) (alias Nazeeh)
Hassun (
) (alias
Hassoun)

Officer med rang af generalmajor i de 1.12.2011
syriske væbnede styrker, som gjorde
tjeneste efter maj 2011. Chef for direk
toratet for politisk sikkerhed i de syriske
sikkerhedstjenester, som gjorde tjeneste
efter maj 2011. Ansvarlig for voldelig
undertrykkelse af civilbefolkningen i
Syrien.

81.

Kaptajn Maan (
)
(alias Ma’an ) Jdiid
(
) (alias Jdid,
Jedid, Jedeed, Jadeed,
Jdeed)

Præsidentgarden. Militær embedsmand 1.12.2011
involveret i volden i Homs.

▼M46

▼C5
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82.

Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad, Moham
med) al-Shaar
(
) (alias alChaar, al-Sha'ar, alCha'ar)

Afdelingen for politisk sikkerhed. 1.12.2011
Militær embedsmand involveret i
volden i Homs.

83.

Khald (
) (alias
Khaled) al-Taweel
(
) (alias alTawil)

Afdelingen for politisk sikkerhed. 1.12.2011
Militær embedsmand involveret i
volden i Homs.

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias
Fayyad)

Afdelingen for politisk sikkerhed. 1.12.2011
Militær embedsmand involveret i
volden i Homs.

85.

Brigadegeneral Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi
(
)

Øverstbefalende for
154. regiment

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i og omkring Damaskus,
herunder
Mo'adamiyeh,
Douma,
Abasiyeh, Duma

86.

Brigadegeneral
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad, Moham
med) Ali (
)
Durgham

Øverstbefalende for
4. division

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i og omkring Damaskus,
herunder
Mo'adamiyeh,
Douma,
Abasiyeh og Duma.

87.

Generalmajor
Ramadan (
Mahmoud (
Ramadan (

Øverstbefalende for
35. regiment i speci
alstyrkerne

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i Banyas og Deraa.

)
)
)

88.

)
Brigadegeneral (
(alias Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

Øverstbefalende for
132. brigade

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i Deraa, bl.a. med
maskingeværer og luftværnskanoner.

89.

Generalmajor Naim
(
) (alias
Naaeem, Naeem,
Na'eem, Naaim,
Na'im) Jasem (
)
Suleiman (
)

Øverstbefalende for
3. division

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i Douma.

90.

Brigadegeneral Jihad
Øverstbefalende for
65. brigade
(
) Mohamed
(
) (alias Moham
mad, Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i Douma.
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91.

Generalmajor Fo'ad
(
) (alias Fouad,
Fu’ad) Hamoudeh
(
) (alias
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Øverstbefalende for
de militære opera
tioner i Idlib

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i Idlib i begyndelsen af
september 2011.

92.

Generalmajor Bader
(
) Aqel (
)

Øverstbefalende for
specialstyrkerne.

Beordrede soldater til at indsamle lig og 23.1.2012
udlevere dem til Mukhabarat og
ansvarlig for volden i Bukamal.

93.

Brigadegeneral
Ghassan (
) Afif
(
) (alias
Afeef)

Øverstbefalende for
45. regiment

Øverstbefalende for militære operationer 23.1.2012
i Homs, Baniyas og Idlib.

94.

Brigadegeneral
Mohamed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad, Moham
med) Maaruf
(
) (alias
Maarouf, Ma'ruf)

Øverstbefalende for
45. regiment

Øverstbefalende for militære operationer 23.1.2012
i Homs. Gav ordre til at skyde på
demonstranter i Homs.

95.

Brigadegeneral
Yousef (
Ismail (
(alias Ismael)

Øverstbefalende for
134. brigade

Beordrede tropper til at skyde på huse 23.1.2012
og mennesker på tagene under begra
velsen i Talbiseh af demonstranter,
som var blevet dræbt dagen før.

Øverstbefalende for
555. regiment

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i Mo'adimiyeh.

)
)

96.

Brigadegeneral Jamal
(
) Yunes
(
) (alias
Younes)

97.

Brigadegeneral
Mohsin (
)
Makhlouf (

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i al-Herak.
)

98.

Brigadegeneral Ali
(
) Dawwa

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i al-Herak.

99.

Brigadegeneral
Mohamed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad, Moham
med) Khaddor
(
) (alias
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Øverstbefalende for
106. brigade, præsi
dentens garde

Beordrede tropper til at slå på demon 23.1.2012
stranter med kæppe og dernæst arrestere
dem. Ansvarlig for undertrykkelsen af
fredelige protester i Douma.

100.

Generalmajor Suheil
(
) (alias
Suhail) Salman
(
) Hassan
(
)

Øverstbefalende for
5. division

Beordrede tropper til at skyde på 23.1.2012
demonstranter i guvernoratet Deraa.
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101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser
(
)

Chef for det regio
nale kontor i
Suwayda (Ministeriet
for Militære Efterret
ninger)

Som chef for kontoret i Suwayda (Mini 23.1.2012
steriet for Militære Efterretninger)
ansvarlig for vilkårlig tilbageholdelse
og tortur af tilbageholdte i Suwayda.

102.

Ahmed (
) (alias
Ahmad) Dibe (
)
(alias Dib, Deeb)

Chef for det regio
nale kontor i Deraa
(Direktoratet for
Generel Sikkerhed)

Som chef for det regionale kontor i 23.1.2012
Deraa (Direktoratet for Generel Sikker
hed) ansvarlig for vilkårlig tilbagehol
delse og tortur af tilbageholdte i Deraa.

103.

Makhmoud (
)
(alias Mahmoud) alKhattib (
)
(alias al-Khatib, alKhateeb)

Chef for efterforsk
ningsafdelingen
(Direktoratet for
Politisk Sikkerhed)

Som chef for efterforskningsafdelingen 23.1.2012
(Direktoratet for Politisk Sikkerhed)
ansvarlig for tilbageholdelse og tortur
af tilbageholdte.

104.

Mohamed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad, Moham
med) Heikmat
(
) (alias
Hikmat, Hekmat)
Ibrahim (
)

Chef for efterforsk
ningsafdelingen
(Direktoratet for
Politisk Sikkerhed)

Som chef for den operationelle afdeling 23.1.2012
(Direktoratet for Politisk Sikkerhed)
ansvarlig for tilbageholdelse og tortur
af tilbageholdte.

105.

Nasser (
) (alias
Naser) al-Ali
(
) (alias
Brigadier General
Nasr al-Ali)

Chef for det regio
nale kontor i Deraa
(Direktoratet for
Generel Sikkerhed)

Som chef for det regionale kontor i 23.1.2012
Deraa (Direktoratet for Politisk Sikker
hed) ansvarlig for tilbageholdelse og
tortur af tilbageholdte. Siden april
2012 chef for Direktoratet for Politisk
Sikkerheds lokaliteter i Deraa siden
april 2012 (tidligere direktør for afde
lingen i Homs).

106.

Dr. Wael (
)
Nader (
) Al
–Halqi (
)
(alias Al-Halki)

Født: 1964

Tidligere premierminister indtil den 27.2.2012
3. juli 2016 og tidligere sundhedsmini
ster. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen.

Mohammad (
)
(Mohamed, Muham
mad, Mohammed)
Ibrahim (
) AlSha'ar (
) (alias
Al-Chaar, Al-Shaar)
(alias Mohammad
Ibrahim Al-Chaar)

Født: 1956

Mohammad ( )
(alias Mohamed,
Muhammad, Moham
med) Al-Jleilati
(
)

Født: 1945

▼M40

Fødested: Dara'a
provinsen

▼M34
107.

Fødested: Aleppo

Minister for økonomi og udenrigshandel 1.12.2011
efter maj 2011. Som minister i rege
ringen medansvarlig for den voldelige
undertrykkelse af det syriske folk.

▼M33
108.

Fødested: Damaskus

Tidligere finansminister frem til den 1.12.2011
9. februar 2013. Som tidligere medlem
af regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.
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▼M46
109.

Imad ( )
)
Mohammad (
(alias Mohamed,
Muhammad, Moham
med) Deeb (
)
Khamis (
) (alias
Imad Mohammad Dib
Khamees)

Født: 1.8.1961
Fødested: nær
Damaskus

Premierminister og tidligere elektrici 23.3.2012
tetsminister. Som medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

▼M40
110.

Omar (
(
wanji (

) Ibrahim
) Ghala
)

Født: 1954

)

Født: 1958

Fødested: Tartus

Tidligere vicepremierminister for tjene 23.3.2012
steydelser, tidligere minister for lokal
forvaltning frem til den 3. juli 2016.
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

▼M33
111.

112.

Joseph (
Suwaid (

)

Fødested: Damaskus

Hussein (
) (alias
Hussain) Mahmoud
(
) Farzat (
)
(alias: Hussein
Mahmud Farzat)

Født: 1957

Mansour (
)
Fadlallah
(
)
Azzam (
)
(alias: Mansur Fadl
Allah Azzam)

Født: 1960,

Emad (
) AbdulGhani (
)
Sabouni (
) (alias
Imad Abdul Ghani Al
Sabuni)

Født: 1964

)
General Ali (
Habib (
)
(alias Habeeb)
Mahmoud (
)

Født: 1939,

Fødested: Hama

Tidligere viceminister frem til mindst 23.3.2012
den 21. januar 2014. Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen.
Tidligere viceminister frem til mindst 23.3.2012
2014. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen.

▼C5
113.

fødested: Sweidapro
vinsen

Minister for præsidentielle anliggender. 27.2.2012
Som
medlem
af
regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

▼M46
114.

Fødested: Damaskus

Tidligere minister for telekommunika 27.2.2012
tion og teknologi frem til mindst april
2014. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen.
Udnævnt i juli 2016 til chef for agen
turet for planlægning og internationalt
samarbejde (statsligt organ).

▼C5
115.

fødested: Tartus

Tidligere forsvarsminister. Tilknytning
til det syriske styre og det syriske
militær og dets voldelige undertrykkelse
af civilbefolkningen.

1.8.2011
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▼M46
116.

) Qala
Tayseer (
(
) Awwad (
)

Født: 1943

Adnan (
Hassan (
Mahmoud (

Født: 1966

Fødested: Damaskus

Tidligere justitsminister. Tilknytning til 23.9.2011
det syriske regime og dets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.
Tidligere chef for militærdomstol.
Medlem af det øverste domstolsråd.

▼M40
117.

)
)
)

Fødested: Tartus

Syriens ambassadør i Iran. Tidligere 23.9.2011
informationsminister efter maj 2011.
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

██████

██████

▼C5
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██████

██████

██████
119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

Sufian (
Allaw (

Dr Adnan (
Slakho (

)

Født: 1944,

)

fødested: al-Bukamal,
Deir Ezzor

)
)

Dr. Saleh (
al-Rashed (

Født: 1955,
fødested: Damaskus

)
)

Født: 1964,
fødested: Aleppopro
vinsen

Dr. Fayssal
(
) (alias
Faysal) Abbas
(
)

Født: 1955,

Ghiath (
) Jera
atli (
)
(Jer'atli, Jir'atli, Jira
atli)

Født: 1950,

Yousef (
)
Suleiman (
)
al-Ahmad (
)
(alias al-Ahmed)

Født: 1956,

Hassan
,
(
)
al-Sari
(
)

Født: 1953,

fødested: Hamapro
vinsen

fødested: Salamiya

fødested: Hasaka

fødested: Hama

Tidligere minister for olie og mineral 27.2.2012
ressourcer. Tilknytning til regimet og
dets voldelige undertrykkelse af civilbe
folkningen.
Tidligere industriminister. Tilknytning 27.2.2012
til regimet og dets voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen.
Tidligere
undervisningsminister. 27.2.2012
Tilknytning til regimet og dets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

Tidligere transportminister. Tilknytning 27.2.2012
til regimet og dets voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen.

Tidligere viceminister. Tilknytning til 23.3.2012
regimet og dets voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen.

Tidligere viceminister. Tilknytning til 23.3.2012
regimet og dets voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen.

Tidligere viceminister. Tilknytning til 23.3.2012
regimet og dets voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen.
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Politisk rådgiver og medierådgiver for 26.6.2012
præsidenten siden juli 2008 og som
sådan tilknyttet den voldelige nedkæm
pelse af befolkningen.

127.

Brigadegeneral
Sha'afiq (
)
(alias Shafiq, Shafik)
Masa (
) (alias
Massa)

Direktør for hærens efterretningstjene 24.7.2012
stes
afdeling
215
(Damaskus).
Ansvarlig for tortur af tilbageholdte
modstandere af regimet. Involveret i
undertrykkelse af civile.

128.

Brigadegeneral
Burhan (
)
Qadour (
) (alias
Qaddour, Qaddur)

Direktør for hærens efterretningstjene 24.7.2012
stes
afdeling
291
(Damaskus).
Ansvarlig for tortur af varetægtsfængs
lede modstandere af regimet.

129.

Brigadegeneral Salah
(
) Hamad
(
)

Vicedirektør for hærens efterretningstje 24.7.2012
nestes afdeling 291. Ansvarlig for tortur
af varetægtsfængslede modstandere af
regimet.

130.

Brigadegeneral
Muhammad (
)
(or: Mohammed)
Khallouf (
)
(alias Abou Ezzat)

Direktør for hærens efterretningstjene 24.7.2012
stes afdeling 235, som kaldes »Palæ
stina« (Damaskus) og udgør kernen i
hærens
retshåndhævelsessystem.
Direkte involveret i undertrykkelse af
modstandere af regimet. Ansvarlig for
tortur af varetægtsfængslede modstan
dere af regimet.

131.

Generalmajor Riad
(
) (alias
Riyad) al-Ahmed
(
) (alias alAhmad)

Vicedirektør for hærens efterretningstje 24.7.2012
nestes afdeling 291. Ansvarlig for tortur
af og drab på varetægtsfængslede
modstandere af regimet.

132.

Brigadier General
Abdul- Salam
(
) Fajr (
)
Mahmoud (
)

Direktør for luftvåbnets efterretningstje 24.7.2012
nestes afdeling i Bab Touma (Damas
kus). Ansvarlig for tortur af varetægts
fængslede modstandere af regimet.

133.

Brigadegeneral Jawdat
(
) al-Ahmed
(
) (alias alAhmad)

Direktør for luftvåbnets efterretningstje 24.7.2012
nestes afdeling i Homs. Ansvarlig for
tortur af varetægtsfængslede modstan
dere af regimet.

134.

Oberst Qusay
(
) Mihoub
(
)

Direktør for luftvåbnets efterretningstje 24.7.2012
nestes afdeling i Deraa (udsendt fra
Damaskus til Deraa, da demonstratio
nerne begyndte i denne by). Ansvarlig
for tortur af varetægtsfængslede
modstandere af regimet.

135.

Oberst Suhail
(
) (alias Suheil)
al-Abdullah
(
) (alias
al- Abdallah)

Direktør for luftvåbnets efterretningstje 24.7.2012
nestes afdeling i Latakia. Ansvarlig for
tortur af varetægtsfængslede modstan
dere af regimet.

▼M46
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136.

Brigadegeneral Khudr
(
) Khudr
(
)

Direktør for den centrale efterretnings 24.7.2012
tjenestes afdeling i Latakia. Ansvarlig
for tortur af varetægtsfængslede
modstandere af regimet.

137.

Brigadegeneral
Ibrahim (
)
Ma'ala (
) (alias
Maala, Maale, Ma'la)

Chef for afdeling 285 (Damaskus) i 24.7.2012
direktoratet for almindelige efterret
ninger (afløste brigadegeneral Hussam
Fendi i slutningen af 2011). Ansvarlig
for tortur af varetægtsfængslede
modstandere af regimet

138.

Brigadegeneral Firas
(
) al-Hamed
(
) (alias alHamid)

Direktør for den centrale efterretnings 24.7.2012
tjenestes
afdeling
318
(Homs).
Ansvarlig for tortur af varetægtsfængs
lede modstandere af regimet.

139.

Brigadegeneral
Hussam (
) (alias
Husam, Housam,
Houssam) Luqa
(
) (alias Louqa,
Louca, Louka, Luka)

Siden april 2012 direktør for Direkto 24.7.2012
ratet for Politisk Sikkerheds afdeling i
Homs (brigadegeneral Nasr al-Alis
efterfølger). Ansvarlig for tortur af vare
tægtsfængslede modstandere af regimet.

140.

Brigadegeneral Taha
( ) Taha ( )

Ansvarlig for Direktoratet for Politisk 24.7.2012
Sikkerheds lokaliteter for afdelingen i
Latakia. Ansvarlig for tortur af vare
tægtsfængslede modstandere af regimet.

141.

Bassel (
) (alias
Basel) Bilal (
)

Polititjenestemand ved centralfængslet i 24.7.2012
Idlib. Har deltaget direkte i tortur af
fængslede modstandere af regimet i
centralfængslet i Idlib.

142.

Ahmad (
) (alias
Ahmed) Kafan
(
)

Polititjenestemand ved centralfængslet i 24.7.2012
Idlib. Har deltaget direkte i tortur af
fængslede modstandere af regimet i
centralfængslet i Idlib.

143.

Bassam (
Misri (

Polititjenestemand ved centralfængslet i 24.7.2012
Idlib. Har deltaget direkte i tortur af
fængslede modstandere af regimet i
centralfængslet i Idlib.

144.

Ahmed (
) (alias
Ahmad) al-Jarroucheh
(
) (alias alJarousha, al-Jarous
heh, al-Jaroucha, alJarouchah, al-Jarou
cheh)

▼M29

▼C5

) al)

Født: 1957

Direktør for den centrale efterretnings 24.7.2012
tjenestes udenrigsafdeling (afdeling
279). Som direktør er han ansvarlig
for den centrale efterretningstjenestes
funktion på de syriske ambassader.
Han deltager direkte i de syriske
myndigheders
undertrykkelse
af
modstandere af regimet og er navnlig
ansvarlig for undertrykkelse af den
syriske opposition i udlandet.
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145.

Michel (
)
Kassouha (
)
(alias Kasouha) (alias
Ahmed Salem; alias
Ahmed Salem Hassan)

Født: 1.2.1948

Som medlem af den syriske sikkerheds 24.7.2012
tjeneste siden starten af 1970'erne er
han involveret i kampen mod modstan
derne af regimet i Frankrig og Tysk
land. Har siden marts 2006 været
ansvarlig for forbindelser i den syriske
centrale efterretningstjenestes afdeling
273. Som en historisk leder er han tæt
på direktøren for den centrale efterret
ningstjeneste Ali Mamlouk, som er en
af regimets vigtigste sikkerhedschefer
og har været omfattet af EU's restriktive
foranstaltninger siden den 9. maj 2011.
Han støtter direkte regimets undertryk
kelse af modstandere og er navnlig
ansvarlig for undertrykkelse af den
syriske opposition i udlandet.

146.

General Ghassan
(
) Jaoudat
(
) Ismail
) (alias
(
Ismael)

Født: 1960,

Ansvarlig for luftvåbnets efterretnings 24.7.2012
tjenestes afdeling for missioner, som i
samarbejde med afdelingen for specialo
perationer leder luftvåbnets efterret
ningstjenestes elitetropper, der spiller
en vigtig rolle i den undertrykkelse,
som
regimet
gennemfører.
Som
ansvarlig er Ghassan Jaoudat Ismail en
af lederne i militæret, som direkte
iværksætter regimets undertrykkelse af
dets modstandere.

Oprindelsessted:
Drekish, Tartusregio
nen.

▼M46

147.

General Amer al-Achi
(alias Amer Ibrahim
al-Achi; alias Amis al
Ashi; alias Ammar
Aachi; alias Amer
Ashi) (
)

Chef for luftvåbnets efterretningstjene 24.7.2012
stes efterretningsafdeling (2012-2016).
Amer al-Achi er i kraft af sine
opgaver inden for luftvåbnets efterret
ningstjeneste involveret i undertryk
kelsen af den syriske opposition.

148.

Født: ca. 1960
General Mohammed
(
) (alias Muham
mad, Mohamed,
Mohammad) Ali
(
) Nasr (
)
(or: Mohammed Ali
Naser)

Står præsidentens yngre bror Maher al- 24.7.2012
Assad nær. Har tilbragt hovedparten af
sin karriere inden for republikanergar
den. Han blev i 2010 indlemmet i den
centrale efterretningstjenestes indenrigs
afdeling (også kaldet afdeling 251), som
er ansvarlig for at bekæmpe politisk
modstand. Som en af de vigtigste
ledere er general Mohammed Ali
direkte involveret i undertrykkelsen af
modstandere af regimet.

149.

General Issam
(
) Hallaq
(
)

Stabschef for luftvåbnet siden 2010. Har 24.7.2012
kommandoen over luftoperationer mod
modstandere af regimet.

▼C5
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150.

Ezzedine (
Ismael (
(alias Ismail)

)
)

Født: midten af
1940'rne (formentlig
1947),
fødested: Bastir,
Jablehregionen

Født: ca. 1962

Begrundelse

Opført på
listen den

Pensioneret general og historisk leder 24.7.2012
for luftvåbnets efterretningstjeneste,
som han blev leder for i starten af
00'erne. Han blev udnævnt til politisk
rådgiver og sikkerhedsrådgiver for
præsidenten i 2006. Som politisk
rådgiver og sikkerhedsrådgiver for den
syriske præsident er Ezzedine Ismael
involveret i den undertrykkende politik,
som føres af regimet mod dets modstan
dere.
Han har i næsten 20 år været kabinets 24.7.2012
chef for Muhammad Nasif Khayrbik,
der er en af Bashar al-Assads vigtigste
sikkerhedsrådgivere
(som
officielt
bestrider posten som stedfortræder for
vicepræsident Faruq Al Shar'). Samir
Joumaa er i kraft af sine nære forbin
delser til Bashar
al-Assad og
Muhammad Nasif Khayrbik involveret
i den undertrykkende politik, regimet
fører mod sine modstandere.

151.

) (alias
Samir (
Sameer) Joumaa
(
) (alias Jumaa,
Jum'a, Joum'a) (alias
Abou Sami)

152.

Dr. Qadri (
) (alias
Kadri) Jamil (
)
(alias Jameel)

Tidligere
vicepremierminister
for 16.10.2012
økonomi, minister for indenrigshandel
og forbrugerbeskyttelse. Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen.

153.

Waleed (
) (alias
Walid) Al Mo'allem
(
) (alias Al Moal
lem, Muallem (
))

Vicepremierminister, udenrigsminister 16.10.2012
og minister for syriske borgere i udlan
det. Som medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

155.

Dr. Mohammad
(
) (alias Moha
med, Muhammad,
Mohammed) AbdulSattar
(
)
(alias Abd al-Sattar)
al-Sayed (
)
(alias al-Sayyed)

Minister for religiøse donationer. Som 16.10.2012
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen.

156.

Ing. Hala (
)
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad, Moham
med) al Nasser
(
)

Tidligere minister for turisme Som 16.10.2012
tidligere
medlem
af
regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

▼M20
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▼M46
157.

Eng. Bassam (
)
Hanna (

Født: 1954

)

Fødested: Aleppo
(Syrien)

Tidligere minister for vandressourcer 16.10.2012
efter maj 2011. Som tidligere medlem
af regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.

▼M19
158.

)
Ing. Subhi (
Ahmad (
) alAbdallah (
)
(alias al-Abdullah)

Tidligere minister for landbrug og land 16.10.2012
brugsreform. Som tidligere medlem af
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.

159.

Dr. Mohammad
(
) (alias
Muhammad, Moha
med, Mohammed)
Yahiya (
) (alias
Yehya, Yahya, Yihya,
Yihia, Yahia) Moalla
(
) (alias Mu'la,
Ma'la, Muala, Maala,
Mala)

Tidligere minister for videregående 16.10.2012
uddannelse. Som tidligere medlem af
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.

160.

Dr. Hazwan (
)
Al Wez (
) (alias
Al Wazz)

Undervisningsminister. Som medlem af 16.10.2012
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.

161.

Dr. Mohamad (
)
(alias Muhammad,
Mohamed, Moham
med, Mohammad)
Zafer (
) (alias
Dhafer) Mohabak
(
) (alias
Mohabbak, Muhabak,
Muhabbak)

Tidligere minister for økonomi og uden 16.10.2012
rigshandel. Som tidligere medlem af
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.

162.

Mahmoud (
)
Ibraheem (
)
(alias Ibrahim) Sa'iid
(
) (alias Said,
Sa'eed, Saeed)

Tidligere transportminister efter maj 16.10.2012
2011. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen

163.

Dr. Safwan (
al-Assaf (

▼M46

▼M19

▼M40

▼M19
)
)

Tidligere minister for boliger og byud 16.10.2012
vikling. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen.
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164.

Ing. Yasser (
)
(alias Yaser) al-Siba'ii
(
) (alias alSibai, al-Siba'i, alSibaei)

Tidligere minister for offentlige arbej 16.10.2012
der. Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

165.

Ing Sa'iid (
)
(alias Sa'id, Sa'eed,
Saeed) Ma'thi
(
) (alias
Mu'zi, Mu'dhi,
Ma'dhi, Ma'zi, Maazi)
Hneidi (
)

Tidligere minister for olie og mineral 16.10.2012
ressourcer. Som tidligere medlem af
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.

166.

Lubana (
)
(alias Lubanah)
Mushaweh (
)
(alias Mshaweh,
Mshawweh, Mushaw
weh)

Født 1955

167.

Dr. Jassem (
)
(alias Jasem)
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad, Moham
med) Zakaria
(
)

Født 1968

Tidligere arbejds- og socialminister. 16.10.2012
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

168.

Omran (
) Ahed
(
) Al Zu'bi
(
) (alias Al
Zoubi, Al Zo'bi, Al
Zou'bi)

Født: 27.9.1959

Tidligere informationsminister efter maj 16.10.2012
2011. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen

)
Dr. Adnan (
Abdo (
) (alias
Abdou) Al Sikhny
(
) (alias AlSikhni, Al-Sekhny,
Al-Sekhni)

Født: 1961

▼M40

Fødested: Damaskus

Tidligere kulturminister efter maj 2011. 16.10.2012
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

▼M19

▼M40

Fødested: Damaskus

▼M46

169.

Fødested: Aleppo
(Syrien)

Tidligere industriminister. Som tidligere 16.10.2012
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen.
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▼M40
170.

Najm (
) (alias
Nejm) Hamad (
)
Al Ahmad (
)
(alias Al-Ahmed)

Tidligere justitsminister efter maj 2011. 16.10.2012
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

171.

Dr Abdul-Salam
(
) Al Nayef
)
(

Tidligere sundhedsminister efter maj 16.10.2012
2011. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen.

172.

Dr. Ali (
) Heidar
(
) (alias
Haidar, Heydar,
Haydar)

Viceminister for national forsoning. 16.10.2012
Som
medlem
af
regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

173.

)
Nazeera (
(alias Nazira,
Nadheera, Nadhira)
Farah (
) Sarkees
(
) (alias
Sarkis)

Tidligere viceminister for miljøanlig 16.10.2012
gender efter maj 2011. Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen

174.

Mohammed (
Turki (
) alSayed (
)

Tidligere industriminister. Som tidligere 16.10.2012
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen.

175.

)
Najm-eddin (
(alias Nejm-eddin,
Nejm-eddeen, Najmeddeen, Nejm-addin,
Nejm-addeen, Najmaddeen, Najm-addin)
Khreit (
) (alias
Khrait)

Tidligere viceminister. Som tidligere 16.10.2012
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen.

176.

Abdullah (
) (alias
Abdallah) Khaleel
(
) (alias Khalil)
Hussein (
) (alias
Hussain)

Tidligere viceminister efter maj 2011. 16.10.2012
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

177.

) Sha'ban
Jamal (
(
) (alias
Shaaban) Shaheen
(
)

Tidligere viceminister efter maj 2011. 16.10.2012
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

▼M46
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179.

Razan (
Othman (

)
)

Hustru til Rami
Makhlouf, datter af
Waleed (alias Walid)
Othman,
Født: 31.1.1977,
fødested: guverno
ratet Latakia,

Begrundelse

Opført på
listen den

Hun har tætte personlige og finansielle 16.10.2012
forbindelser til Rami Makhlouf, som er
fætter til præsident Bashar al-Assad og
primær finansieringskilde til regimet, og
som er opført på listen. Har som sådan
tilknytning til det syriske regime og
nyder gavn heraf.

ID-nr.: 06090034007

▼M20
Fødselsdato: 1956

Minister for landbrug og landbrugs 24.6.2014
reform. Som medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

180.

Ahmad al-Qadri

181.

Suleiman Al Abbas

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Født: 1959

Tidligere industriminister efter maj 24.6.2014
2011. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen

183.

Kinda al-Shammat
(alias Shmat)

Født: 1973

Tidligere socialminister efter maj 2011. 24.6.2014
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

184.

Hassan Hijazi

Født: 1964

Tidligere arbejdsminister efter maj 24.6.2014
2011. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen

185.

Ismael Ismael (alias
Ismail Ismail eller
Isma'Il Isma'il)

Født: 1955

Tidligere finansminister efter maj 2011. 24.6.2014
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

186.

Khodr Orfali (alias
Khud/Khudr Urfali/
Orphaly)

Født: 1956

Tidligere minister for økonomi og uden 24.6.2014
rigshandel efter maj 2011. Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen

187.

Samir Izzat Qadi
Amin

Født: 1966

Tidligere minister for indenrigshandel 24.6.2014
og forbrugerbeskyttelse efter maj 2011.
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

▼M40
Tidligere minister for olie og mineral 24.6.2014
ressourcer efter maj 2011. Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
den voldelige undertrykkelse af det
syriske folk
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188.

Bishr Riyad Yazigi

Fødselsdato: 1972

Turismeminister. Som medlem af rege 24.6.2014
ringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen

189.

Dr Malek ( ) Ali
(
) (alias Malik
Ali)

Født: 1956

Tidligere minister for videregående 24.6.2014
uddannelse efter maj 2011. Som
tidligere
medlem
af
regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

190.

Hussein Arnous
(alias Arnus)

Fødselsdato: 1953

Minister for offentlige arbejder. Som 24.6.2014
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen

191.

Hassib Elias Shammas
(alias Hasib)

Født: 1957

Tidligere viceminister efter maj 2011. 24.6.2014
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

192.

Hashim Anwar alAqqad alias Hashem
Aqqad, Hashem
Akkad, Hashim
Akkad

Født: 1961

Fremtrædende forretningsmand, der 23.7.2014
driver virksomhed i Syrien med inte
resser og/eller aktiviteter i en lang
række sektorer i den syriske økonomi.
Han har interesser og/eller betydelig
indflydelse i Anwar Akkad Sons
Group (AASG) og i datterselskabet
United Oil. AASG er et konglomerat
med interesser i sektorer såsom olie,
gas, kemikalier, forsikring, industri
maskiner, ejendomshandel, turisme,
udstillinger, kontraktindgåelse og medi
cinsk udstyr.

▼M46

Fødested: Tartous
(Syrien)

▼M20

▼M40

▼M33

Fødested: Mohagi
rine, Syrien

Hashim Anwar al-Aqqad arbejdede
også som medlem af det syriske parla
ment så sent som i 2012.
Al-Aqqad kunne ikke have haft succes
uden støtte fra regimet. Som følge af
omfanget af sin virksomhed og sine
politiske forbindelser til regimet yder
han støtte til og nyder gavn af det
syriske regime.

▼M34
193.

Suhayl (alias Sohail,
Suhail, Suheil) Hassan
(alias Hasan, alHasan, al-Hassan)
kendt som »Tigeren«
(alias al-Nimr)

Født: 1970
Fødested: Jableh
(provinsen Latakia,
Syrien)
Rang: Generalmajor
Stilling: Øverstbefa
lende for Qawat alNimr (Tigerstyr
kerne)

Officer med rang af generalmajor i den 23.7.2014
syriske hær efter maj 2011. Chef for
hærens afdeling benævnt »Tigerstyrker
ne«. Ansvarlig for nedkæmpelsen af
civilbefolkningen i Syrien.
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▼M27
182.

Amr Armanazi
(alias Amr
Muhammad Najib AlArmanazi, Amr Najib
Armanazi, Amrou AlArmanazy)

Fødselsdato:
7. februar 1944

Generaldirektør for Syrian Scientific 23.7.2014
Studies and Research Center (SSRC),
ansvarlig for ydelse af støtte til
Syriens hærs erhvervelse af udstyr, der
tjener til overvågning og undertrykkelse
af demonstranter. Desuden ansvarlig for
udvikling og fremstilling af ukonventio
nelle våben, herunder kemiske våben,
og missiler til fremføring heraf
Ansvarlig for den voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen; støtter
regimet

▼M40
►M46 264 ◄. Houmam Jaza'iri (alias
Humam al- Jazaeri,
Hammam al-Jazairi)

Født: 1977

Tidligere minister for økonomi og uden 21.10.2014
rigshandel efter maj 2011. Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
den voldelige undertrykkelse af det
syriske folk

►M46 265 ◄. Mohamad Amer
Mardini (alias
Mohammad Amer
Mardini)

Født: 1959

Tidligere minister for videregående 21.10.2014
uddannelse efter maj 2011 (udnævnt
27.8.2014). Som tidligere medlem af
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen

►M46 266 ◄. Mohamad Ghazi Jalali
(alias Mohammad
Ghazi al-Jalali)

Født: 1969

►M46 15 ◄.

Kamal Cheikha (alias
Kamal al-Sheikha)

Født: 1961

►M46 17 ◄.

Hassan Nouri (alias
Hassan al-Nouri)

Født: 9.2.1960

Tidligere minister for administrativ 21.10.2014
udvikling efter maj 2011 (udnævnt
27.8.2014). Som tidligere medlem af
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen

►M46 74 ◄.

Mohammad Walid
Ghazal

Født: 1951

Minister for boliger og byudvikling 21.10.2014
siden den 27.8.2014. Som medlem af
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen

Fødested: Damaskus

Fødested: Damaskus

Fødested: Damaskus

Tidligere minister for kommunikation 21.10.2014
og teknologi efter maj 2011 (udnævnt
27.8.2014). Som tidligere medlem af
regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen

Tidligere minister for vandressourcer 21.10.2014
efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014).
Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

▼M23

Fødested: Aleppo
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▼M40
►M46 118 ◄. Khalaf Souleymane
Abdallah (alias Khalaf
Sleiman al-Abdullah)

Født: 1960

►M46 178 ◄. Nizar Wahbeh Yazaji

Født: 1961

Fødested: Deir ez-Zor

Tidligere arbejdsminister efter maj 2011 21.10.2014
(udnævnt 27.8.2014). Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen

▼M23

(alias Nizar Wehbe
Yazigi)

Fødested: Damaskus

Sundhedsminister siden den 27.8.2014. 21.10.2014
Som
medlem
af
regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

▼M40
►M46 202 ◄. Hassan Safiyeh (alias
Hassan Safiye)

►M46 267 ◄. Issam Khalil

Født: 1949
Fødested: Latakia

Født: 1965
Fødested: Banias

11.

12.

Mohammad Mouti'
Mouayyad (alias
Mohammad Muti'a
Moayyad)

Født: 1968

Ghazwan Kheir Bek
(alias Ghazqan Kheir
Bek)

Født: 1961

Fødested: Ariha
(Idlib)

Fødested: Latakia

Tidligere minister for indenrigshandel 21.10.2014
og forbrugerbeskyttelse efter maj 2011
(udnævnt 27.8.2014). Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen

Tidligere kulturminister efter maj 2011 21.10.2014
(udnævnt 27.8.2014). Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen

Tidligere viceminister efter maj 2011 21.10.2014
(udnævnt 27.8.2014). Som tidligere
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen

Tidligere transportminister efter maj 21.10.2014
2011 (udnævnt 27.8.2014). Som
tidligere
medlem
af
regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen

▼M34
►M46 268 ◄. Ghassan Ahmed
Ghannan (alias gene
ralmajor Ghassan
Ghannan, brigadege
neral Ghassan Ahmad
Ghanem)

Rang: Generalmajor
Stilling: Øverstbefa
lende for 155.
missilbrigade

Medlem af Syriens væbnede styrker 21.10.2014
med rang af »oberst« eller en tilsva
rende eller højere rang, som gjorde
tjeneste efter maj 2011. Generalmajor
og øverstbefalende for 155. missilbri
gade. Tilknytning til Maher Al-Assad
gennem sin rolle i 155. missilbrigade.
Som øverstbefalende for 155. missilbri
gade støtter han det syriske regime, og
han er ansvarlig for voldelig undertryk
kelse af civilbefolkningen. Ansvarlig for
affyring af Scudmissiler mod forskellige
civile mål mellem januar og marts 2013.
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Som højtstående medarbejder i Syriens 21.10.2014
flyvevåbens efterretningstjeneste støtter
han det syriske regime, og han er
ansvarlig for voldelig undertrykkelse af
civilbefolkningen. Desuden er han
tilknyttet Scientific Studies Research
Centre (SSRC), der er opført på listen

Oberst Mohammed
Bilal
(alias oberstløjtnant
Muhammad Bilal)

▼M33

Begrundelse

___

▼M23
Formand for Overseas Petroleum 21.10.2014
Trading Company (OPT), som Rådet
har opført på listen over enheder, der
nyder godt af og støtter det syriske
regime. Han har koordineret leveringer
af olie til det syriske regime med
Syriens statslige olieselskab Sytrol, der
er opført på listen. Dermed nyder han
godt af og støtter det syriske regime.

►M46 269 ◄. Abdelhamid Khamis
Abdullah
(alias Abdulhamid
Khamis Abdullah alias
Hamid Khamis alias
Abdelhamid Khamis
Ahmad Adballa)

I betragtning af sin stilling som den
højest placerede person i enheden er
han ansvarlig for dens aktiviteter

▼M34
199.

200.

Bayan Bitar (alias Dr
Bayan Al-Bitar)

Født: 8.3.1947

Brigadegeneral
Ghassan Abbas

Født: 10.3.1960

Adresse: PO Box
11037 Damaskus,
Syrien

Fødested: Homs
Adresse: CERS,
Centre d'Etude et de
Recherche Scienti
fique (alias SSRC,
Scientific Studies and
Research Centre,
Centre de Recherche
de Kaboun Barzeh
Street, PO Box 4470,
Damascus)

Administrerende direktør for Organisa 7.3.2015
tion for Technological Industries (OTI)
og Syrian Company for Information
Technology (SCIT), som begge er
datterselskaber af Syriens forsvarsmini
sterium, der er opført på listen af Rådet.
OTI medvirker til fremstillingen af
kemiske våben til det syriske regime.
Som administrerende direktør for OTI
og SCIT støtter Bayan Bitar det
syriske
regime.
Han
er
også
medansvarlig for den voldelige under
trykkelse af den syriske befolkning på
grund af sin rolle i produktionen af
kemiske våben. Han er i kraft af sin
ledende stilling i disse enheder også
tilknyttet enhederne OTI og SCIT, der
er opført på listen.
Direktør for filialen af Syrian Scientific 7.3.2015
Studies and Research Centre, som er en
enhed, der er opført på listen, (SSRC/
CERS) i nærheden af Jumraya/Jmraiya.
Han har været involveret i spredningen
af kemiske våben og i at tilrettelægge
angreb med kemiske våben, herunder i
Ghouta i august 2013. Han er derfor
medansvarlig for den voldelige under
trykkelse af den syriske befolkning.
Som direktør for filialen af SSRC/
CERS i nærheden af Jumraya/Jmraiya
støtter Ghassan Abbas det syriske
regime. Han er i kraft af sin ledende
stilling i SSRC også tilknyttet enheden
SSRC, der er opført på listen.
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201.

Wael Abdulkarim
(alias Wael Al Karim)

Identificerende oplys
ninger

Født: 30.9.1973
Fødested: Damaskus,
Syrien (af palæsti
nensisk oprindelse)
Adresse: Al Karim
for Trade and Indu
stry, PO Box 111,
5797 Damaskus,
Syrien

▼M41

Begrundelse

Opført på
listen den

Fremtrædende forretningsmand, der 7.3.2015
driver virksomhed i Syrien i olie-, kemi
kalie- og fremstillingsindustrien. Han
repræsenterer specifikt Abdulkarim
Group, alias Al Karim Group/Alkarim
for Trade and Industry/Al Karim
Trading and Industry/Al Karim for
Trade and Industry. Abdulkarim Group
er en førende producent af smøremidler,
fedt og industrikemikalier i Syrien.

___

203.

Adresse: Damaskus
provinsen, Yabroud,
Al Jalaa St, Syrien

Fremtrædende forretningsmand, der 7.3.2015
driver virksomhed i Syrien, med inte
resser og/eller aktiviteter i ingeniør- og
byggesektoren samt olie- og gassekto
ren. Han har interesser og/eller
væsentlig indflydelse i en række
selskaber og enheder i Syrien, navnlig
HESCO Engineering and Construction
Company, en stor ingeniør- og bygge
virksomhed.

Emad (
) Hamsho
(
) (alias Imad
Hmisho; Hamchu,
Hamcho, Hamisho,
Hmeisho, Hemasho)

Adresse: Hamsho
Building 31,
Baghdad Street,
Damaskus, Syrien

Har en ledende stilling i Hamsho
Trading. Han støtter det syriske regime
i kraft af sin ledende stilling i Hamsho
Trading, et datterselskab af Hamsho
International, der er opført på listen af
Rådet. Han er også tilknyttet Hamsho
International, en enhed, der er opført
på listen. Han er også næstformand for
det syriske Council of Iron and Steel
sammen med forretningsmænd som
f.eks. Ayman Jaber, der er tæt knyttet
til det syriske regime, og som er opført
på listen. Han er også tilknyttet Bashar
al-Assad.

Generalmajor
Muhamad (
) (alias
Mohamed, Muham
mad) Mahalla (
)
(alias Mahla, Mualla,
Maalla, Muhalla)

Født: 1960

Medlem af Syriens væbnede styrker 29.5.2015
med rang af generalmajor, som gjorde
tjeneste efter maj 2011. Chef for
Syriens militære efterretningstjenestes
(SMI's) afdeling 293 (indre anliggender)
siden april 2015. Ansvarlig for under
trykkelse af og vold mod civilbefolk
ningen i Damaskus/Damaskusregionen.
Tidligere vicechef for politisk sikkerhed
(2012), officer i Syriens republikaner
garde og vicedirektør for direktoratet
for politisk sikkerhed. Chef for militær
politiet, medlem af det nationale sikker
hedsbureau.

George Haswani
(alias Heswani, Hasa
wani, Al Hasawani)

▼M34
204.

7.3.2015

▼M32
___
▼M46
206.

Fødested: Jableh
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▼M35
207.

Adib Salameh
(alias Adib Salamah;
Adib Salama; Adib
Salame; Mohammed
Adib Salameh; Adib
Nimr Salameh)
(

Stilling: Generalma
jor, vicedirektør for
luftvåbnets efterret
ningsdirektorat i
Damaskus

Medlem af de syriske sikkerheds- og 28.10.2016
efterretningstjenester,
som
gjorde
tjeneste efter maj 2011; vicedirektør
for luftvåbnets efterretningsdirektorat i
Damaskus; tidligere leder af luftvåbnets
efterretningstjeneste i Aleppo.
Medlem af de syriske væbnede styrker
med rang af »oberst« eller en tilsva
rende eller højere rang, som gjorde
tjeneste efter maj 2011. Har rang af
generalmajor.

)

Ansvarlig for den voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen i Syrien
gennem
planlægningen
af
og
deltagelsen i militære overfald i
Aleppo og ansvarlig myndighed i
forbindelse med anholdelsen og tilbage
holdelsen af civile.

208.

Adnan Aboud Hilweh
(alias Adnan Aboud
Helweh; Adnan
Aboud)
(

209.

(alias Jawdat Salibi
Mawwas; Jawdat
Salibi Mawwaz)

Har rang af brigadegeneral for 155. 28.10.2016
brigade og 157. brigade i den syriske
hær og gjorde tjeneste efter maj 2011.
Som brigadegeneral for 155. og 157.
brigade er han ansvarlig for den volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen
i Syrien, herunder gennem sit ansvar for
indsættelsen og anvendelsen af missiler
og kemiske våben i civile områder i
2013 og involveringen i storstilede
tilbageholdelser.

)

Jawdat Salbi Mawas

(

Stilling: Brigadege
neral

Stilling: General
major

)

Har rang af generalmajor og er en højt 28.10.2016
stående officer i de syriske væbnede
styrkers direktorat for artilleri og
missiler og gjorde tjeneste efter maj
2011.
Som højtstående officer i Syriens direk
torat for artilleri og missiler er han
ansvarlig for den voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen, herunder
anvendelsen af missiler og kemiske
våben af brigader under hans
kommando i tæt befolkede civile
områder i 2013 i Ghouta.

▼M46
210.

Tahir (
)
Hamid (
)
Khalil (
) (alias
Tahir Hamid Khali;
Khalil Tahir Hamid)

Stilling: General
major

Har rang af generalmajor og leder de 28.10.2016
syriske væbnede styrkers direktorat for
artilleri og missiler og gjorde tjeneste
efter maj 2011. Som højtstående
officer i Syriens direktorat for artilleri
og missiler er han ansvarlig for den
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen, herunder indsættelsen af
missiler og kemiske våben af brigader
under hans kommando i tæt befolkede
civile områder i Ghouta i 2013.
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Født: 1966

Medlem af milits med tilknytning til 28.10.2016
regimet, den såkaldte »Kataeb alBaath« (Baathpartiets milits). Støtter
regimet gennem sin rolle i forbindelse
med hvervning til og organisering af
Baathpartiets milits.

Ammar Al-Sharif

Født: 26.6.1969

(alias Amar Al-Sharif;
Amar Al-Charif;
Ammar Sharif;
Ammar Charif;
Ammar al Shareef;
Ammar Sherif;
Ammar Medhat
Sherif)

Fødested: Lattakia

Fremtrædende syrisk forretningsmand, 28.10.2016
der driver virksomhed i Syrien og er
aktiv i banksektoren samt forsikrings,
hotelog
restaurationsbranchen.
Medstifter af Byblos Bank Syria,
hovedaktionær i Unlimited Hospitality
Ltd og bestyrelsesmedlem i Solidarity
Alliance Insurance Company og AlAqueelah Takaful Insurance Company.

(

udstedelsesdato:
14.7.2015,

Hilal Hilal
(alias Hilal al-Hilal)
(

)

▼M44
212.

)

Nationalitet: syrer
Syrisk pasnr.:
010312413,
løbenummer: 002-15L093534,

udstedelsessted:
Damaskus centrum,
udløbsdato:
13.7.2021
Nationalt nr.: 06010276707

▼M35
213.

Guvernør i Damaskus, som er udpeget 28.10.2016
af og tilknyttet Bashar al-Assad. Støtter
regimet og er ansvarlig for den volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen
i Syrien, herunder ved at udøve diskri
minerende praksis over for sunnimus
limske grupper i hovedstaden.

Bishr al-Sabban
(alias Mohammed
Bishr Al-Sabban;
Bishr Mazin AlSabban)
(

214.

)

Ahmad Sheik AbdulQader
(alias Ahmad Sheikh
Abdul Qadir; Ahmad
al-Sheik Abdulquader)
(

215.

)

Ghassan Omar Khalaf
(

Guvernør i Quneitra, der er tilknyttet og 28.10.2016
udpeget af Bashar al-Assad. Tidligere
guvernør i Latakia. Støtter og nyder
godt af regimet, herunder i form af
offentlig støtte til de syriske væbnede
styrker og regimetro militser.

)

Guvernør i Hama, som er udpeget af og 28.10.2016
tilknyttet Bashar al-Assad. Han støtter
også og nyder godt af regimet.
Ghassan Omar Khalaf er tæt knyttet til
medlemmer af en milits med tilknytning
til regimet i Hama, den såkaldte Hama
brigade.
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Opført på
listen den

Guvernør i Idlib og tilknyttet og 28.10.2016
udpeget af Bashar al-Assad. Nyder
godt af og støtter regimet, blandt andet
ved at yde støtte til de syriske væbnede
styrker og regimetro militser. Tilknyttet
regimets minister for Awqaf, Dr.
Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed,
der er hans bror.

Khayr al-Din alSayyed
(alias Khayr al-Din
Abdul-Sattar alSayyed; Mohamed
Khair al-Sayyed;
Kheredden al-Sayyed;
Khairuddin as-Sayyed;
Khaireddin al-Sayyed;
Kheir Eddin alSayyed; Kheir Eddib
Asayed)
(

Begrundelse

)

▼M40
217.

218.

219.

Atef Naddaf

Hussein Makhlouf
(alias Makhluf)

Ali Al-Zafir (alias alDafeer)

Født: 1956

Minister for videregående uddannelse.

Fødested: Damaskus
regionen

Udnævnt i juli 2016

Født: 1964

Minister i lokalforvaltningen.

Fødested: Latakia

Udnævnt i juli 2016.

Tidligere guvernør
for provinsen
Damaskus

Fætter til Rami Makhlouf

Født: 1962

Minister for kommunikation og tekno 14.11.2016
logi.

Fødested: Tartus

14.11.2016

14.11.2016

Udnævnt i juli 2016
220.

Ali Ghanem

Født: 1963

Minister for råolie og mineralressourcer. 14.11.2016

Fødested: Damaskus

Udnævnt i juli 2016

Født: 1966
Fødested: Damaskus,
Syrien

Tidligere informationsminister. Som 14.11.2016
tidligere
medlem
af
regeringen
medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

Mohammed (alias
Mohamed, Muham
mad, Mohammad) alAhmed (alias alAhmad)

Født: 1961

Kulturminister.

Fødested: Latakia

Udnævnt i juli 2016

Ali Hamoud (alias
Hammoud)

Født: 1964

Transportminister.

Fødested: Tartus

Udnævnt i juli 2016

▼M44
221.

Mohammed (alias
Mohamed, Muham
mad, Mohammad)
Ramez Tourjman
(alias Tourjuman)
(

)

▼M40
222.

223.

14.11.2016

14.11.2016
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Mohammed Zuhair
(alias Zahir) Khar
boutli

Fødested: Damaskus

14.11.2016

Maamoun (alias
Ma'moun) Hamdan

Født: 1958

Finansminister.

Fødested: Damaskus

Udnævnt i juli 2016

Nabil al-Hasan (alias
al-Hassan)

Født: 1963

Minister for vandressourcer.

Fødested: Aleppo

Udnævnt i juli 2016

Ahmad al-Hamu (alias
al-Hamo)

Født: 1947

Tidligere industriminister. Som tidligere 14.11.2016
medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen.

Født: 1962

Minister for indenrigshandel og forbru 14.11.2016
gerbeskyttelse.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

14.11.2016

▼M44
227.

(

)

▼M40
228.

Abdullah al-Gharbi
(alias al-Qirbi)

Fødested: Damaskus

Udnævnt i juli 2016
229.

230.

231.

232.

233.

Abdullah Abdullah
(
)

Født: 1956

Salwa Abdullah

Født: 1953

Viceminister.

Fødested: Quneitra

Udnævnt i juli 2016

Rafe'a Abu Sa'ad
(alias Saad)

Født: 1954

Viceminister.

Fødested: landsbyen
Habran (Sweidapro
vinsen)

Udnævnt i juli 2016

Wafiqa Hosni

Født: 1952

Viceminister.

Fødested: Damaskus

Udnævnt i juli 2016

Født: 1963

Socialminister (siden august 2015)

14.11.2016

Chef for Syriens centralbank.

14.11.2016

Rima Al-Qadiri (alias
Al-Kadiri)

Viceminister.

14.11.2016

Udnævnt i juli 2016
14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

Fødested: Damaskus

▼M36
234.

Duraid Durgham

Ansvarlig for at yde økonomisk og
finansiel støtte til det syriske regime i
kraft af sin funktion som chef for
Syriens centralbank, som også er
opført på listen.
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▼M39

235.

Ahmad Ballul
(alias Ahmad
Muhammad Ballul;
Ahmed Balol)

Født: den 10. oktober
1954
Rang: generalmajor,
øverstbefalende for
det syriske arabiske
luftvåben og de
syriske luftforsvars
styrker

Har rang af generalmajor, er højtstående 21.3.2017
officer i og øverstbefalende for det
syriske arabiske luftvåben og de
syriske luftforsvarsstyrker, i tjeneste
efter maj 2011.
Aktiv i sektoren for spredning af
kemiske våben og er som højtstående
officer i det syriske arabiske luftvåben
ansvarlig for den voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen, herunder
det syriske regimes brug af angreb
med kemiske våben, som blev identifi
ceret i rapporten fra den fælles undersø
gelsesmekanisme.

▼M43

236.

Saji' Darwish
(alias Saji Jamil
Darwish; Sajee
Darwish; Sjaa Darwis)
(

)

Født: den 11. januar
1957
Rang: generalmajor,
det syriske arabiske
luftvåben

Har rang af generalmajor, er højtstående 21.3.2017
officer og tidligere øverstbefalende for
22. division i det syriske arabiske luft
våben efter maj 2011. Aktiv i sektoren
for spredning af kemiske våben og er
ansvarlig for den voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen: Som højtstå
ende officer i det syriske arabiske luft
våben og øverstbefalende for 22. divi
sion indtil april 2017 er han ansvarlig
for anvendelse af kemiske våben fra
luftfartøjer, der opererer fra luftbaser
under 22. divisions kontrol, herunder
det angreb på Talmenes, som den
fælles
efterforskningsmekanisme
rapporterede blev udført af regimeheli
koptere med base på Hama flyveplads.

▼M39

237.

Muhammed Ibrahim

Født: den 5. august
1964
Rang: brigadegeneral,
næstkommanderende
for det syriske
arabiske luftvåbens
63. brigade på Hamaflyvepladsen

Har rang af brigadegeneral, er højtstå 21.3.2017
ende officer i og næstkommanderende
for det syriske arabiske luftvåbens 63.
brigade, i tjeneste efter maj 2011.
Aktiv i sektoren for spredning af
kemiske våben og som højtstående
officer i det syriske arabiske luftvåben
i den periode, der efterforskes af den
fælles undersøgelsesmekanisme, og
næstkommanderende for 63. brigade
fra marts til december 2015 er ansvarlig
for den voldelige undertrykkelse af
civilbefolkningen gennem 63. brigades
brug af kemiske våben i Talmenes
(21. april 2014), Qmenas (16. marts
2015) og Sarmin (16. marts 2015).
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238.

Badi' Mu'alla

Identificerende oplys
ninger

Født: 1961
Fødested: Bistuwir,
Jablah, Syrien

Begrundelse

Opført på
listen den

Har rang af brigadegeneral, er højtstå 21.3.2017
ende officer i og øverstbefalende for det
syriske arabiske luftvåbens 63. brigade,
i tjeneste efter maj 2011.

Rang: brigadegeneral,
øverstbefalende for
det syriske arabiske
luftvåbens 63.
brigade

Aktiv i sektoren for spredning af
kemiske våben og som øverstbefalende
for 63. brigade i den periode, der efter
forskes af den fælles undersøgelses
mekanisme, ansvarlig for den voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen
gennem 63. brigades brug af kemiske
våben i Talmenes (21. april 2014),
Qmenas (16. marts 2015) og Sarmin
(16. marts 2015).

Født: 1958

Justitsminister. Udnævnt i marts 2017. 30.5.2017

▼M40
239.

Hisham Mohammad
Mamdouh al-Sha'ar

Fødested: Damaskus
(Syrien)

240.

Mohammad Samer
Abdelrahman al-Khalil

Økonomi og udenrigshandel. Minister. 30.5.2017
Udnævnt i marts 2017.

241.

Salam Mohammad alSaffaf

Født: 1979

Minister for administrativ udvikling. 30.5.2017
Udnævnt i marts 2017.

242.

Samir Dabul

Født: 4.9.1965

(alias Samir Daaboul)

Titel: brigadegeneral

Har rang af brigadegeneral, i tjeneste 18.7.2017
efter maj 2011.

▼M42

Som højtstående militærofficer er han
ansvarlig for den voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen og involveret
i oplagring og anvendelse af kemiske
våben. Han er også tilknyttet Syrian
Scientific Studies and Research Centre,
der er en listeopført enhed.

243.

Ali Wanus

Født: 5.2.1964

(alias Ali Wannous)

Titel: brigadegeneral

(

Har rang af brigadegeneral, i tjeneste 18.7.2017
efter maj 2011.
Som højtstående militærofficer er han
ansvarlig for den voldelige undertryk
kelse af civilbefolkningen og involveret
i oplagring og anvendelse af kemiske
våben.

)

Han er også tilknyttet Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er en
listeopført enhed.

244.

Yasin Ahmad Dahi

Født: 1960

(alias Yasin Dahi,
Yasin Dhahi)

Titel: brigadegeneral

(

)

Har rang af brigadegeneral i de syriske 18.7.2017
væbnede styrker, i tjeneste efter maj
2011. Højtstående officer i de syriske
væbnede styrkers direktorat for militære
efterretninger. Tidligere chef for den
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Identificerende oplys
ninger

Navn

Begrundelse

Opført på
listen den

militære efterretningstjenestes afdeling
235 i Damaskus og den militære efter
retningstjeneste i Homs. Som højtstå
ende militærofficer er han ansvarlig for
den voldelige undertrykkelse af civilbe
folkningen.

245.

Muhammad Yousef
Hasouri

Titel: brigadegeneral

Brigadegeneral Muhammad Hasouri er 18.7.2017
højtstående officer i det syriske flyvevå
ben, i tjeneste efter maj 2011. Han har
stillingen stabschef for luftvåbenbrigade
50 og næstkommanderende for Shayrat
flybase. Brigadegeneral Muhammad
Hasouri er aktiv i sektoren for spred
ning af kemiske våben. Som højtstående
militærofficer er han ansvarlig for den
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen i Syrien.

Titel: generalmajor

Har rang af generalmajor, er højtstående 18.7.2017
officer i og øverstbefalende for det
syriske luftvåbens 22. division, i
tjeneste efter maj 2011.

(alias Mohammad
Yousef Hasouri,
Mohammed Yousef
Hasouri)
(

246.

)

Malik Hasan
(alias Malek Hassan)
(

)

Som højtstående officer i det syriske
luftvåben og i kommandovejen for 22.
division er han ansvarlig for den volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen
i Syrien, herunder anvendelse af
kemiske våben fra fly, der opererer fra
flybaser under 22. divisions kontrol,
såsom angrebet på Talmenes, som den
fælles undersøgelsesmekanisme, der er
oprettet af De Forenede Nationer,
rapporterede udført af regimehelikoptere
med base på Hamah-flyvepladsen.

▼M43

247.

Jayyiz Rayyan AlMusa

Født: 1954

(alias Jaez Sawada alHammoud al-Mousa;
Jayez al-Hammoud alMoussa)
(

)

Fødested: Hama,
Syrien
Rang: generalmajor

Guvernør for Hasaka, udnævnt af 18.7.2017
Bashar al-Assad; han er tilknyttet
Bashar al-Assad.
Har rang af generalmajor, er højtstående
officer i og tidligere stabschef for det
syriske luftvåben.
Som højtstående officer i det syriske
luftvåben er han ansvarlig for den
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen i Syrien, herunder det syriske
regimes anvendelse af kemiske våben
under angreb i hans periode som stabs
chef for det syriske luftvåben, som
anført i rapporten fra den fælles under
søgelsesmekanisme, der er oprettet af
De Forenede Nationer.
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Identificerende oplys
ninger

Navn

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

Født: 1954

(alias Meezar Sawan)

Rang: generalmajor

(

)

Begrundelse

Opført på
listen den

Har rang af generalmajor, er højtstående 18.7.2017
officer i og øverstbefalende for det
syriske luftvåbens 20. division, i
tjeneste efter maj 2011.
Som højtstående officer i det syriske
luftvåben er han ansvarlig for den
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen, herunder angreb på civile
områder udført af fly, der opererer fra
flybaser under 20. divisions kontrol.

249.

Isam Zahr Al-Din

Født: 1961

(alias Isam Zuhair alDin; Isam Zohruddin;
Issam Zahruddin;
Issam Zahreddine;
Essam Zahruddin;
Issam Zaher Eldin;
Issam Zaher al-Deen;
Nafed Assadllah)

Fødested: Tarba,
provinsen AsSuwayda, Syrien

(

Rang: brigadegeneral

Har rang af brigadegeneral, er højtstå 18.7.2017
ende officer i den republikanske garde, i
tjeneste efter maj 2011. Som højtstå
ende militærofficer er han ansvarlig for
den voldelige undertrykkelse af civilbe
folkningen, herunder i forbindelse med
belejringen af Baba Amr i februar 2012.

)

▼M42

250.

Mohammad Safwan Katan er ingeniør i 18.7.2017
Syrian Scientific Studies and Research
Centre, der er en listeopført enhed. Han
er involveret i spredning og fremføring
af kemiske våben. Mohammad Safwan
Katan har været involveret i konstruk
tion af tøndebomber, som er blevet
anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

Mohammad Safwan
Katan
(alias Mohammad
Safwan Qattan)
(

)

Han er tilknyttet Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er en
listeopført enhed.

▼M46

251.

Mohammad
(
) Ziad (
Ghriwati (
)
(alias Mohammad
Ziad Ghraywati)

)

Mohammad Ziad Ghriwati er ingeniør i 18.7.2017
Syrian Scientific Studies and Research
Centre. Han er involveret i spredning og
fremføring
af
kemiske
våben.
Mohammad Ziad Ghriwati har været
involveret i konstruktion af tøndebom
ber, som er blevet anvendt mod civilbe
folkningen i Syrien.
Han er tilknyttet Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er en
listeopført enhed.
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Identificerende oplys
ninger

Navn

252.

Mohammad Darar
Khaludi
(alias Mohammad
Darar Khloudi)
(

)

Begrundelse

Opført på
listen den

Mohammad Darar Khaludi er ingeniør i 18.7.2017
Syrian Scientific Studies and Research
Centre. Han er involveret i spredning og
fremføring
af
kemiske
våben.
Mohammad Darar Khaludi vides også
at have været involveret i konstruktion
af tøndebomber, som er blevet anvendt
mod civilbefolkningen i Syrien.
Han er også tilknyttet Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er en
listeopført enhed.

▼M46

253.

) Sawan

Khaled (
(
)

Dr. Khaled Sawan er ingeniør i Syrian 18.7.2017
Scientific Studies and Research Centre,
der er involveret i spredning og frem
føring af kemiske våben. Han vides at
have været involveret i konstruktion af
tøndebomber, som er blevet anvendt
mod civilbefolkningen i Syrien.
Han er tilknyttet Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er en
listeopført enhed

254.

Raymond (
)
Rizq (
) (alias
Raymond Rizk)

Raymond Rizq er ingeniør i Syrian 18.7.2017
Scientific Studies and Research Centre,
der er involveret i spredning og frem
føring af kemiske våben. Han har været
involveret i konstruktion af tøndebom
ber, som er blevet anvendt mod civilbe
folkningen i Syrien.
Han har været tilknyttet Syrian Scien
tific Studies and Research Centre, der
er en listeopført enhed.

▼M42

255.

Fawwaz El-Atou
(alias Fawaz Al Atto)
(

)

Fawwaz El-Atou er laboratorietekniker i 18.7.2017
Syrian Scientific Studies and Research
Centre, der er involveret i spredning og
fremføring af kemiske våben. Fawwaz
El-Atou har været involveret i konstruk
tion af tøndebomber, som er blevet
anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.
Han er tilknyttet Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er en
listeopført enhed.
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Identificerende oplys
ninger

Navn

256.

Fayez Asi er laboratorietekniker i 18.7.2017
Syrian Scientific Studies and Research
Centre, der er involveret i spredning og
fremføring af kemiske våben. Han har
været involveret i konstruktion af tønde
bomber, som er blevet anvendt mod
civilbefolkningen i Syrien.

Fayez Asi
(alias Fayez al-Asi)
(

Opført på
listen den

Begrundelse

)

Han er tilknyttet Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er en
listeopført enhed.

257.

Hala Sirhan

Født: 5.1.1953

(alias Halah Sirhan)

Titel: dr.

(

)

Dr. Hala Sirhan samarbejder med den 18.7.2017
syriske militære efterretningstjeneste i
Syrian Scientific Studies and Research
Centre. Hun har arbejdet ved institut
3000, der er involveret i spredning af
kemiske våben.
Hun er tilknyttet Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er en
listeopført enhed.

▼M44

258.

Mohamed Mazen Ali
Yousef
(

259.

)

Født: 17.5.1969
Fødested: Damaskus
regionen

Imad Abdullah Sara

Født: 1968

(

Fødested: Damaskus,
Syrien

)

Industriminister.
januar 2018.

Informationsminister.
januar 2018.

Udnævnt

Udnævnt

i 26.2.2018

i 26.2.2018

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb
(alias:
Yousef; Ajib)

;

Brigadegeneral;
doktor; sikkerhed
schef, Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC)
Adresse: Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC)
Barzeh Street, PO
Box 4470, Damaskus

Har rang af brigadegeneral, højtstående 19.3.2018
officer i de syriske væbnede styrker,
som gjorde tjeneste efter maj 2011.
Han har siden 2012 været sikkerhed
schef i Scientific Studies and Research
Centre (SSRC), der er involveret i
sektoren for spredning af kemiske
våben. Som følge af sin ledende stilling
som sikkerhedschef i SSRC er han
knyttet til enheden SSRC, der er
opført på listen.
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ninger

Navn

Begrundelse

Opført på
listen den

▼M46
261.

Maher Sulaiman (alias
; Mahir;
Suleiman)

Fødested: Latakia,
Syrien,
Doktor; direktør for
Higher Institute for
Applied Sciences and
Technology,
Adresse: Higher
Institute for Applied
Sciences and Tech
nology (HIAST),
P.O. Box 31983,
Damaskus

Direktør for Higher Institute for Applied 19.3.2018
Sciences and Technology (HIAST), der
sørger for uddannelse og støtte inden
for rammerne af den syriske sektor for
spredning af kemiske våben. Som følge
af sin ledende stilling på HIAST, som
er forbundet med og en filial af Scien
tific Studies and Research Centre
(SSRC), er han knyttet til HIAST og
SSRC, der begge er enheder, som er
opført på listen.

▼M45
262.

Salam Tohme
(alias:
;
Salim; Taame,
Ta'mah, Toumah)

Doktor; vicegeneral
direktør, Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC)
Adresse: Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC)
Barzeh Street, PO
Box 4470, Damaskus

263.

Zuhair Fadhlun
(alias:
;
Zoher; Fadloun,
Fadhloun)

Direktør for Institute
3000 (alias Institute
5000), Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC)
Adresse: Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC)
Barzeh Street, P.O.
Box 4470, Damaskus

▼M14

Vicegeneraldirektør
for
Scientific 19.3.2018
Studies and Research Centre (SSRC),
som er ansvarligt for udvikling og
produktion
af
ikkekonventionelle
våben, herunder kemiske våben, og
missilerne til at fremføre dem. Som
følge af sin ledende stilling på SSRC
er han knyttet til SSRC, der er en
enhed, som er opført på listen.

Direktør for den afdeling af Scientific 19.3.2018
Studies and Research Centre (SSRC),
der er kendt som Institute 3000 (alias
Institute 5000). I denne egenskab er
han ansvarlig for kemiske våbenprojek
ter, herunder produktion af kemiske
kampstoffer og kemisk ammunition.
Som følge af sin ledende stilling på
SSRC er han knyttet til SSRC, der er
en enhed, som er opført på listen.

B. Enheder

Navn

1.

Bena Properties

2.

Al Mashreq Invest
ment Fund (AMIF)
(alias Sunduq alMashrek al-Istith
mari)

Identificerende oplysninger

Postboks 108,
Damaskus
Tlf.: 963 112110059 / 963
112110043
Fax: 963 933333149

Begrundelse

Opført på listen
den

Kontrolleres af Rami Makhlouf; Kilde til
finansiering af regimet.

23.6.2011

Kontrolleres af Rami Makhlouf; Kilde til
finansiering af regimet.

23.6.2011
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Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen
den

▼M25
3.

Hamcho Interna
tional
(alias Hamsho In
ternational Group)

Baghdad Street
PO Box 8254
Damaskus
Tlf. 963 112316675

Hamcho International er et stort syrisk
holdingselskab
ejet
af
Mohammed
Hamcho.
Hamcho International nyder gavn af og
støtter regimet og er forbundet med en
person, der nyder gavn af og støtter regi
met.

27.1.2015

Fax 963 112318875
Websted:
www.hamshointl.com
E-mail:
info@hamshointl.com
og hamshogroup@ya
hoo.com

▼M14
4.

Military Housing
Establishment (alias
MILIHOUSE)

Bygge- og anlægsfirma, der udfører offent
lige arbejder og kontrolleres af Riyad
Shalish og Forsvarsministeriet. Kilde til
finansiering af regimet.

23.6.2011

5.

Direktoratet for
politisk sikkerhed

Statsligt organ i Syrien, der er direkte
involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

6.

Direktoratet for
almindelige efterret
ninger

Statsligt organ i Syrien, der er direkte
involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

7.

Direktoratet for
militære efterret
ninger

Statsligt organ i Syrien, der er direkte
involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

8.

Flyvevåbnets efter
retnings-tjeneste

Statsligt organ i Syrien, der er direkte
involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force
(alias Quds Force)

Teheran, Iran

Qods (eller Quds) Force er en specialiseret
gren af Iranian Islamic Revolutionary
Guard Corps (IRGC). Qods Force er invol
veret i at skaffe udstyr og støtte til at bistå
det syriske regime i undertrykkelsen af
protester i Syrien. IRGC Qods Force har
leveret teknisk bistand, udstyr og støtte til
de syriske sikkerhedstjenester med henblik
på at undertrykke civilbefolkningens
protestbevægelser.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Datterselskab af Cham
Holding (Sehanya Dara'a
Highway, P.O. Box 9525,
Tlf.: 00 963 11 99 62)

Økonomisk enhed, der finansierer regimet.

2.9.2011

11.

Cham Investment
Group

Datterselskab af Cham
Holding (Sehanya Dara'a
Highway, P.O. Box 9525,
Tlf.: 00 963 11 99 62)

Økonomisk enhed, der finansierer regimet.

2.9.2011
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12.

Real Estate Bank

Identificerende oplysninger

Insurance Bldg- Yousef
al-Azmeh Square,

Begrundelse

Opført på listen
den

Statsejet bank, der yder finansiel støtte til
regimet.

2.9.2011

Addounia TV har opfordret til vold mod
civilbefolkningen i Syrien.

23.9.2011

Kontrolleres af Rami Makhlouf; største
holdingselskab i Syrien, der nyder godt af
og støtter regimet.

23.9.2011

Fremstilling og levering af kommunika
tions- og transmissionstårne og andet
udstyr til den syriske hær.

23.9.2011

Opførelse af militærkaserner, grænsefor
lægninger og andre bygninger til hæren.

23.9.2011

Damaskus,
P.O. Box: 2337,
Den Syriske Arabiske
Republik,
Tlf.: (+963) 11 2456777
og 2218602
Fax: (+963) 11 2237938
og 2211186,
Bankens e-mail: Publicre
lations@reb.sy
Website: www.reb.sy
13.

Addounia TV (alias
Dounia TV)

Tlf.: +963-11-5667274
+963-11-5667271
Fax: +963-11-5667272;
Websted:
http://www.addounia.tv

14.

Cham Holding

Cham Holding Building
Dara'a Highway - Ashra
fiyat Sahnaya Rif
Dimashq – Syrien
P.O. Box 9525,
Tlf.: +963 (11) 9962 +963
(11) 668 14000 +963 (11)
673 1044
Fax +963 (11) 673 1274
E-mail:
info@chamholding.sy
Website:
www.chamholding.sy

15.

El-Tel Co. (El-Tel
Middle East
Company)

Adresse: Dair Ali Jordan
Highway,
P.O. Box 13052,
Damaskus – Syrien
Tlf.: +963-11-2212345,
Fax +963-11-44694450,
e-mail:
sales@eltelme.com
Website:
www.eltelme.com

16.

Ramak Construc
tions Co.

Adresse: Dara'a Highway,
Damaskus, Syrien
Tlf.: +963-11-6858111
Mobiltlf.:
+963-933-240231
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Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen
den

Adresse: Adra Free Zone
Area, Damaskus, Syrien

Aktiemajoriteten i virksomheden ejes
direkte eller indirekte af Rami Makhlouf

►C6 23.9.
2011 ◄

Kontrolleres af Rami Makhlouf; støtter
regimet økonomisk: via sin licensaftale
betaler selskabet 50 % af sit overskud til
regeringen.

23.9.2011

Fjernsynskanal, der deltager i misinfor
mationskampagner og i kampagner til
tilskyndelse til vold mod demonstranter.

1.12.2011

Dagsblad, der deltager i misinformations
kampagner og i kampagner til tilskyndelse
til vold mod demonstranter.

1.12.2011

Yder støtte til Syriens hærs erhvervelse af
udstyr, der tjener til overvågning og under
trykkelse af demonstranter.

1.12.2011

▼M23
17.

Souruh Company
(alias SOROH Al
Cham Company)

Tlf. +963-11-5327266
Mobiltlf. +963-933526812
eller +963-932-878282
Fax +963-11-5316396
E-mail:
sorohco@gmail.com
Websted: http://sites.goog
le.com/site/sorohco

▼M14
18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Buil
ding 6th Floor,
P.O. Box 2900
Tlf.: +963 11 61 26 270,
Fax: +963 11 23 73
97 19,
E-mail: info@syria
tel.com.sy,
Websted:
http://syriatel.sy

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd
Floor - Baramkeh Damaskus
Tlf.: +963-11-2260805
Fax: +963-11-2260806
e-mail:
mail@champress.com
Website:
www.champress.net

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper
-Damaskus – Toldfrit
område
Tlf.: 00963 11 2137400
Fax: 00963 11 2139928

▼M43
21.

Centre d'études et
de recherches syrien
(CERS)

Barzeh Street,

(alias Centre
d'Etude et de
Recherche Scienti
fique (CERS);
Scientific Studies
and Research Center
(SSRC); Centre de
Recherche de
Kaboun)

Damaskus

postboks 4470,

Aktiv i sektoren for spredning af kemiske
våben; der er tale om den offentlige enhed,
der er ansvarlig for udvikling og fremstil
ling af ikkekonventionelle våben, herunder
kemiske våben, og missiler til fremføring
heraf.
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22.

Business Lab

Identificerende oplysninger

Maysat Square, al-Rasafi
Street Bldg. 9,

Begrundelse

Opført på listen
den

Skuffeselskab, der tjener til CERS' erhver
velse af følsomt udstyr.

1.12.2011

Skuffeselskab, der tjener til CERS' erhver
velse af følsomt udstyr.

1.12.2011

Skuffeselskab, der tjener til CERS' erhver
velse af følsomt udstyr.

1.12.2011

Skuffeselskab, der tjener til CERS' erhver
velse af følsomt udstyr.

1.12.2011

Skuffeselskab, der tjener til CERS' erhver
velse af følsomt udstyr.

1.12.2011

Statsejet selskab med ansvar for Syriens
samlede olieeksport. Yder finansiel støtte
til regimet.

1.12.2011

Statsejet olieselskab. Yder finansiel støtte
til regimet.

1.12.2011

P.O. Box 7155,
Damaskus
Tlf.: 963112725499,
Fax: 963112725399
23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,
P.O. Box 6394,
Damaskus
Tlf.: /fax: 63114471080

24.

Mechanical
Construction
Factory (MCF)

P.O. Box 35202,
Industrial Zone,
al-Qadam Road,
Damaskus

25.

Syronics – Syrian
Arab Co. for Elec
tronic Industries

Kaboon Street,
P.O. Box 5966,
Damaskus
Tlf.: +963-11-5111352
Fax: +963-11-5110117

26.

Handasieh – Orga
nization for Engi
neering Industries

P.O. Box 5966,
Abou Bakr al-Seddeq St.,
Damaskus
og P.O. Box 2849
al-Moutanabi Street,
Damaskus
og P.O. Box 21120
Baramkeh,
Damaskus
Tlf.: 963112121816
963112121834
963112214650
963112212743
963115110117

27.

Syria Trading Oil
Company (Sytrol)

Prime Minister Building,
17 Street Nissan,
Damaskus, Syrien

28.

General Petroleum
Corporation (GPC)

New Sham - Building of
Syrian Oil Company,
P.O. Box 60694,
Damaskus, Syrien.
P.O. Box: 60694
Tlf.: 963113141635
Fax: 963113141634
e-mail:
info@gpc-sy.com
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29.

Al Furat Petroleum
Company

Identificerende oplysninger

Dummar - New Sham Western Dummar 1st.
Island -Property 2299AFPC Building

Begrundelse

Opført på listen
den

Joint venture (50 % ejes af GPC). Yder
finansiel støtte til regimet.

1.12.2011

Statsejet bank. Yder finansiel støtte til regi
met.

23.1.2012

Statsejet bank. Yder finansiel støtte til regi
met.

23.1.2012

Statsejet bank. Yder finansiel støtte til regi
met.

23.1.2012

Statsejet bank. Yder finansiel støtte til regi
met.

23.1.2012

P.O. Box 7660
Damaskus – Syrien.
Tlf.: 00963-11- (6183333)
00963-11- (31913333)
Fax: 00963-11- (6184444)
00963-11- (31914444)
afpc@afpc.net.sy
30.

Industrial Bank

Dar al-Muhanisen Buil
ding, 7th Floor, Maysa
loun Street,
P.O. Box 7572
Damaskus, Syrien.
Tlf.: +963 11-222-8200
+963 11-222-7910
Fax: +963 11-222-8412

31.

Popular Credit Bank

Dar al-Muhanisen Buil
ding, 6th Floor, Maysa
loun Street,
Damaskus, Syrien.
Tlf.: +963 11-222-7604
+963 11-221-8376
Fax: +963 11-221-0124

32.

Saving Bank

Syrien-Damaskus –
Merjah – al-Furat St.
P.O. Box: 5467,
Fax: 224 4909 og 245
3471
Tlf.: 222 8403
e-mail: s.bank@scsnet.org, post-gm@net.sy

33.

Agricultural
Cooperative Bank

Agricultural Cooperative
Bank Building, Damaskus
Tajhez,
P.O. Box 4325,
Damaskus, Syrien.
Tlf.: +963 11-221-3462 og
+963 11-222-1393
Fax: +963 11-224-1261
Websted:
www.agrobank.org
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34.

Syrian Lebanese
Commercial Bank

Opført på listen
den

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Syrian Lebanese
Commercial Bank Buil
ding, 6th Floor, Makdessi
Street, Hamra,

Filial af Commercial Bank of Syria, der
allerede er opført på listen. Yder finansiel
støtte til regimet.

23.1.2012

Joint venture under GPC. Yder finansiel
støtte til regimet.

23.1.2012

Joint venture under GPC. Yder finansiel
støtte til regimet.

23.1.2012

Joint venture under GPC. Yder finansiel
støtte til regimet.

23.1.2012

Yder finansiel støtte til regimet.

27.2.2012

Statsejet olieselskab. Yder finansiel støtte
til regimet i Syrien.

23.3.2012

P.O. Box 118701,
Beirut, Libanon.
Tlf.: +961 1-741666
Fax:
+961 1-738228
+961 1-753215
+961 1-736629
Websted:
www.slcb.com.lb
35.

Deir ez-Zur Petro
leum Company

Dar al-Saadi Building 1st,
5th, and 6th Floor Zillat
Street Mazza Area,
P.O. Box 9120,
Damaskus, Syrien
Tlf.: +963 11-662-1175
+963 11-662-1400
Fax: +963 11-662-1848

▼M40
36.

Ebla Petroleum
Company alias Ebco

Head Office Mazzeh
Villat Ghabia Dar Es
Saada 16,
postboks 9120,
Damaskus, Syrien
Tlf. +963 116691100

▼M14
37.

Dijla Petroleum
Company

Building No. 653 – 1st
Floor, Dara'a Highway,
P.O. Box 81,
Damaskus, Syrien

38.

Commercial Bank
of Syria

Syrien, Damaskus, Sabah
Bahrat Square.
Postadresse: Altjreda al
Maghrebeh square,
Damaskus, Den Syriske
Arabiske Republik,
P.O. Box: 2254

39.

Syrian Petroleum
company

Adresse: Dummar
Province, Expansion
Square, Island 19-Buil
ding 32,
P.O. Box 2849 eller 3378
Tlf.: 00963-11-3137935
eller 3137913
Fax: 00963-11-3137979
eller 3137977
e-mail: spccom2@scsnet.org eller
spccom1@scs-net.org
Websteder:
www.spc.com.sy
www.spc-sy.com
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40.

Mahrukat Company
(Det syriske selskab
til opbevaring og
forsyning af olie
produkter)

Identificerende oplysninger

Hovedsæde: Damaskus al-Adawi st., Petroleum
building

Begrundelse

Opført på listen
den

Statsejet olieselskab. Yder finansiel støtte
til regimet i Syrien.

23.3.2012

Yder finansiel støtte til regimet i Syrien.
General Organisation of Tobacco er
100 % ejet af den syriske stat. Organisatio
nens indtægter, bl.a. fra salg af licenser til
markedsføring af udenlandske tobaks
mærker og afgifter på importen af uden
landske tobaksmærker, overføres til den
syriske stat.

15.5.2012

Statsligt organ i Syrien, der er direkte
involveret i undertrykkelsen.

26.6.2012

Statsligt organ i Syrien, der er direkte
involveret i undertrykkelsen.

26.6.2012

Syrisk regeringsmyndighed og del af det
syriske Baathparti. Direkte involveret i
undertrykkelsen. Beordrede de syriske
sikkerhedsstyrker til at anvende ekstrem
vold mod demonstranter.

26.6.2012

Statsledet organ under Syriens infor
mationsministerium, der i den egenskab
støtter og fremmer dets informationspolitik.
Er ansvarlig for driften af Syriens statsejede
tv-kanaler, to jordbaserede og én satellitba
seret, samt statens radiostationer. GORT
har opildnet til vold mod den syriske civil
befolkning og fungeret som propagandain
strument for Assads regime og spredt
misinformation.

26.6.2012

Fax: 00963-11/4445796
Tlf.: 00963-11/44451348
– 4451349
e-mail: mahrukat@net.sy
Websted: http://
www.mahrukat.gov.sy/
indexeng.php

41.

42.

General Organisa
tion of Tobacco

Salhieh Street 616,

Forsvarsministeriet

Adresse: Umayyad
Square,

Damaskus, Syrien

Damaskus
Tlf.:
+963-11-7770700
43.

Indenrigsministeriet

Adresse: Merjeh Square,
Damaskus
Tlf.:
+963-11-2219400
+963-11-2219401,
+963-11-2220220 eller
+963-11-2210404

44.

Syriens nationale
sikkerhedsbureau

▼M19
___
▼M14
46.

General Organisa
tion of Radio and
TV (alias Syrian
Directorate General
of Radio & Televi
sion Est; alias
General Radio and
Television Corpora
tion; alias General
Radio and Televi
sion Corporation;
alias GORT)

Adresse: al-Oumaween
Square,
P.O. Box 250,
Damaskus, Syrien.
Tlf.: (963 11) 223 4930
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47.

Syrian Company for
Oil Transport (alias
Syrian Crude Oil
Transportation
Company; alias
»SCOT«; alias
»SCOTRACO«)

Identificerende oplysninger

Banias Industrial Area,
Latakia Entrance Way,

Opført på listen
den

Begrundelse

Syriens statsejede olieselskab.
finansiel støtte til regimet.

Yder

26.6.2012

Drex Technologies ejes fuldstændigt af
Rami Makhlouf, som er opført på EU's
liste med sanktioner, fordi han har ydet
finansiel støtte til regimet i Syrien. Rami
Makhlouf bruger Drex Technologies til at
fremme og forvalte sine internationale
finansielle
holdingselskaber,
herunder
aktiemajoriteten i SyriaTel, som EU før
har opført på listen med den begrundelse,
at det også yder finansiel støtte til regimet i
Syrien.

24.7.2012

Statsejet bank. Yder finansiel støtte til
regimet i Syrien.

24.7.2012

Offentlig virksomhed kontrolleret af regi
met. Yder finansiel støtte til regimet.

24.7.2012

Den reelle ejer af Drex Technologies
Holding S.A. er Rami Makhlouf, som er
opført på EU's sanktionsliste, fordi han
har ydet finansiel støtte til regimet i Syrien.

17.8.2012

Repræsenterer Scientific Studies and Rese
arch Centre (SSRC), som er opført på
listen. Involveret i handel med produkter
med dobbelt anvendelse, som er forbudt i
henhold til EU's sanktioner mod den
syriske regering.

16.10.2012

Repræsenterer Scientific Studies and Rese
arch Centre (SSRC), som er opført på
listen. Involveret i handel med produkter
med dobbelt anvendelse, som er forbudt i
henhold til EU's sanktioner mod den
syriske regering.

16.10.2012

P.O. Box 13,
Banias, Syrien
Websted:
www.scot-syria.com
e-mail:
scot50@scn-net.org

48.

Drex Technologies
S.A.

Oprettelsesdato: 4.7.2000
Registreringsnummer:
394678,
Direktør: Rami Makhlouf
Registreret agent:
Mossack Fonseca & Co
(BVI) Ltd

49.

Cotton Marketing
Organisation

Adresse: Bab al-Faraj
P.O. Box 729,
Aleppo
Tlf.:
+96321 2239495/6/7/8
Cmo-aleppo@mail.sy
www.cmo.gov.sy

50.

Syrian Arab
Airlines (alias SAA,
alias Syrian Air)

al-Mohafazeh Square,
P.O. Box 417,
Damaskus, Syrien
Tlf.: +963112240774

51.

Drex Technologies
Holding S.A.

Registreret i Luxembourg
under nummer B77616,
tidligere etableret på
følgende adresse:
17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg

52.

Megatrade

Adresse: Aleppo Street,
P.O. Box 5966,
Damaskus, Syrien
Fax: 963114471081

53.

Expert Partners

Adresse: Rukn Addin,
Saladin Street, Building 5,
P.O. Box: 7006,
Damaskus, Syrien
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Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen
den

▼M22

54.

Overseas Petroleum
Trading

Dunant Street, Snoubra
Sector, Beirut, Libanon

Yder støtte til det syriske regime og drager
fordel af regimet ved at sørge for hemmelig
transport af olie til det syriske regime

23.7.2014

alias »Overseas
Petroleum Trading
SAL (Off-Shore)«
alias »Overseas
Petroleum
Company«

▼M37
___

▼M21

56.

The Baniyas Refi
nery Company, alias
Banias, Banyas

Banias Refinery Building,
26 Latkia Main Road,
Tartous, P.O. Box 26,
Syrien

Filial af General Corporation for Refining
and Distribution of Petroleum Products
(GCRDPP), en del af Ministeriet for Olieog Mineralressourcer. Yder som sådan
økonomisk støtte til det syriske regime

23.7.2014

57.

The Homs Refinery
Company, alias
Hims, General
Company for Homs
Refinery

General Company for
Homs Refinery Building,
352 Tripoli Street, Homs,
P.O. Box 352, Syrien

Filial af General Corporation for Refining
and Distribution of Petroleum Products
(GCRDPP), en del af Ministeriet for Olieog Mineralressourcer. Yder som sådan
økonomisk støtte til det syriske regime

23.7.2014

58.

Army Supply
Bureau

P.O. Box 3361, Damaskus

Involveret i indkøb af forsvarsmateriel til
støtte for regimet og derfor ansvarlig for
den voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen i Syrien. Afdeling i det syriske
forsvarsministerium

23.7.2014

59.

Industrial Establish
ment of Defence,
alias Industrial
Establishment of
Defense (IED),
Industrial Establish
ment for Defence,
Defence Factories
Establishment, Esta
blissements Indu
striels de la Defense
(EID), Establis
sement Industrial de
la Defence (ETIN
DE), Coefficient
Defense Foundation

Al Thawraa Street, P.O.
Box 2330 Damaskus, eller
Al-Hameh, Damascas
Countryside, P.O. Box
2230

Involveret i indkøb af forsvarsmateriel til
støtte for regimet og derfor ansvarlig for
den voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen i Syrien. Afdeling i det syriske
forsvarsministerium

23.7.2014
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Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen
den

▼M46
60.

Higher Institute for
Applied Sciences
and Technology
(HIAST)
(
) (alias
Institut Supérieur
des Sciences
Appliquées et de
Technologie
(ISSAT))

P.O. Box 31983, Barzeh

Tilknyttet til og filial af Syrian Scientific
Studies and Research Centre (SSRC), som
allerede er opført på listen. Sørger for
uddannelse og støtte til SSRC og er
derfor ansvarlig for den voldelige under
trykkelse af civilbefolkningen.

23.7.2014

61.

National Standards
& Calibration
Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damaskus

Tilknyttet til og filial under Syrian Scien
tific Studies and Research Centre (SSRC),
som allerede er opført på listen. Sørger for
uddannelse og støtte til SSRC og er derfor
ansvarlig for den voldelige undertrykkelse
af civilbefolkningen

23.7.2014

62.

El Jazireh, alias Al
Jazerra

Shaheen Building, 2nd
floor, Sami el Solh, Beirut
kulbrintesektoren

Ejes og kontrolleres af Ayman Jaber og har
derfor forbindelse til en person, som er
opført på listen

23.7.2014

63.

Pangates Interna
tional Corp Ltd

Postboks 8177

Pangates optræder som formidler i forbin
delse med levering af olie til det syriske
regime. Det yder således støtte til og
nyder godt af det syriske regime. Det er
desuden tilknyttet det syriske olieselskab
Sytrol, der er opført på listen

21.10.2014

Moderselskab for Pangates og har drifts
kontrol hermed. I denne egenskab støtter
det og nyder godt af det syriske regime.
Det er desuden tilknyttet det syriske olie
selskab Sytrol, der er opført på listen

21.10.2014

Datterselskab af Syriens forsvarsministe
rium, som er en enhed, der er opført på
listen af Rådet.

7.3.2015

▼M21

▼M23

(alias Pangates)

Sharjah Airport Interna
tional Free Zone
De Forenede Arabiske
Emirater

64.

Abdulkarim Group

5797 Damaskus

(alias Al Karim for
Trade and Industry/
Al Karim Group)

Syrien

Organisation for
Technological Indu
stries

Adresse: PO Box 11037
Damaskus, Syrien

▼M26
65.

(alias Technical
Industries Corpora
tion (TIC))

OTI medvirker til fremstillingen af kemiske
våben til det syriske regime.
Det er derfor ansvarligt for den voldelige
undertrykkelse af den syriske befolkning.
Som datterselskab af forsvarsministeriet er
det også tilknyttet en enhed, der er opført
på listen.
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66.

Syrian Company for
Information Tech
nology (SCIT)

Identificerende oplysninger

Adresse: PO Box 11037
Damaskus, Syrien

Begrundelse

Datterselskab af Organisation for Technolo
gical Industries (OTI) og derfor Syriens
forsvarsministerium, som er enheder, der
er opført på listen af Rådet. Det
samarbejder endvidere med Syriens central
bank, som er en enhed, der er opført på
listen.

Opført på listen
den

7.3.2015

Som datterselskab af OTI og forsvarsmini
steriet er SCIT tilknyttet disse enheder, der
er opført på listen.
67.

Hamsho Trading

Hamsho Building

(alias Hamsho
Group, Hmisho
Trading Group,
Hmisho Economic
Group)

31 Baghdad Street

DK Group

Adresser: DK Middle-East
& Africa Regional Office,
Peres Lazaristes Center,
No. 3, 5th Floor, Emir
Bachir Street, Beirut
Central District, Bachoura
Sector, Beirut, Libanon.

Damaskus
Syrien

Datterselskab af Hamsho International, der
er opført på listen af Rådet.

7.3.2015

Som sådan er Hamsho Trading tilknyttet en
enhed, der er opført på listen, Hamsho
International.
Støtter det syriske regime gennem sine
datterselskaber, herunder Syria Steel.
Gennem sine datterselskaber er det knyttet
til grupper såsom den regimetro Shabiha
milits.

▼M32
___
▼M26
70.

(alias DK Group
Sarl, DK MiddleEast & Africa
Regional Office)

DK Group leverer nye pengesedler til
Syriens centralbank.

7.3.2015

DK Group støtter derfor regimet. På grund
af dette leveringsforhold, er det også
tilknyttet Syriens centralbank, som er en
enhed, der er opført på listen.

Azarieh Building —
Block 03, 5th Floor
Azarieh Street — Solidere
— Downtown, PO Box
11-503, Beirut, Libanon

▼M41
71.

Abdulkarim Group

5797 Damaskus

(alias Al Karim for
Trade and Industry/
Al Karim Group)

Syrien

Abdulkarim Group er et internationalt aner
kendt syrisk konglomerat, der er tilknyttet
Wael Abdulkarim, som er opført på listen
som en fremtrædende forretningsmand, der
driver virksomhed i Syrien.

11.7.2017
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BILAG IIa
LISTE OVER ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 14 OG ARTIKEL 15, STK. 1, LITRA B)
Enheder

1.

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Commercial Bank of
Syria

— Damascus Branch, postboks 2231,
Moawiya St., Damaskus, Syrien;Postboks 933, Yousef Azmeh
Square, Damaskus, Syrien

Statsejet bank, der yder
økonomisk støtte til styret.

— Aleppo Branch, postboks 2, Kastel
Hajjarin St., Aleppo, Syrien;
►C9 SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◄
alle kontorer på
verdensplan
[NPWMD]
Websted:
php

http://cbs-bank.sy/En-index.

Tlf.: +963 11 2218890
Fax: +963 11 2216975
Direktionen: dir.cbs@mail.sy

Opført på listen
den

13.10.2011
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BILAG III
Websteder med oplysninger om kompetente myndigheder og adresse til brug
ved meddelelser til Europa-Kommissionen
A. Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:
BELGIEN
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIEN
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
TJEKKIET
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
TYSKLAND
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/
aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÆKENLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/
international-sanctions.html
SPANIEN
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/
Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANKRIG
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15
KROATIEN
http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13
ITALIEN
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CYPERN
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITAUEN
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions

02012R0036 — DA — 30.05.2018 — 039.003 — 109
▼M13
UNGARN
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_
szankciok/
ΜΑLTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NEDERLANDENE
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
ØSTRIG
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLEN
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
RUMÆNIEN
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIEN
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAKIET
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVERIGE
http://www.ud.se/sanktioner
DET FORENEDE KONGERIGE
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)
EU-Udenrigstjenesten 02/309
1049 Bruxelles
Belgien

02012R0036 — DA — 30.05.2018 — 039.003 — 110
▼M38
BILAG IV
LISTE OVER »RÅOLIE OG OLIEPRODUKTER« OMHANDLET I
ARTIKEL 6
Del A

RÅOLIE

HS-kode

Beskrivelse

2709 00

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler.

Del B

OLIEPRODUKTER

HS-kode

Beskrivelse

2710

Jordolie og olier hidrørende fra bituminøse mineraler,
undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, inde
holdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent
eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bitu
minøse mineraler; affaldsolier (med undtagelse af køb, i
Syrien, af jetpetroleum (KN-kode 2710 19 21) er ikke
forbudt, forudsat at det er bestemt og alene bruges til
fortsat flyvning af luftfartøjet, hvori det er lastet).

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, slack wax, ozokerit, montan
voks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende
produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde,
også farvet.

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter
fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse minera
ler

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer
samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

2715 00 00

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig
bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineralt
jærebeg (fx asfaltmastiks og »cut backs«).

02012R0036 — DA — 30.05.2018 — 039.003 — 111
▼B
BILAG V
UDSTYR, TEKNOLOGI OG SOFTWARE, JF. ARTIKEL 4
Generel note
Uanset indholdet af dette bilag finder bilaget ikke anvendelse på:
a) udstyr, teknologi eller software, der er specificeret i bilag I til Rådets forord
ning (EF) nr. 428/2009 (1) eller den fælles liste over militært udstyr eller
b) software, der er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig
støtte fra leverandøren, og som generelt er tilgængeligt for offentligheden ved
salg uden begrænsninger fra lager ved detailsalgssteder i en af følgende
former:
i) salg fra fysiske butikker
ii) postordresalg
iii) elektronisk salg
iv) telefonsalg, eller
c) software, der er til fri, offentlig anvendelse.
Kategorierne A, B, C, D og E henviser til kategorierne, der henvises til, i
forordning (EF) nr. 428/2009.
»Udstyr, teknologi og software«, som der henvises til i artikel 4, er:
A. Liste af udstyr
— Deep Packet Inspection-udstyr
— Netværksaflytningsudstyr, herunder Interception
(IMS) og Data Retention Link Intelligence-udstyr

Management-udstyr

— Radiofrekvensovervågningsudstyr
— Netværks- og satellitjammingsudstyr
— Fjernstyrede inficeringsudstyr
— Talegenkendelses- og talebehandlingsudstyr
— IMSI (2)-, MSISDN (3)-, IMEI (4)- og TMSI (5)-aflytnings- og overvåg
ningsudstyr
(1) Rådets forordning (EF) No 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for
kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med
produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).
(2) IMSI: International Mobile Subscriber Identity. Det er en unik identifikationskode for
hvert enkelt mobiltelefonapparat, som er integreret i SIM-kortet og muliggør identifika
tion af SIM-kortet via GSM- og UMTS-nettene.
(3) MSISDN: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Det er et
unikt nummer, der identificerer et abonnement på et GSM- eller UMTS-mobilnet. Det er
kort sagt det telefonnummer, der hører til SIM-kortet i en mobiltelefon, og som derfor
identificerer en mobilabonnent på samme måde som IMSI, men i forbindelse med
rutning af opkald til den pågældende.
(4) IMEI: International Mobile Equipment Identity. Det er et sædvanligvis unikt nummer,
der bruges til at identificere GSM-, WCDMA- og IDEN-mobiltelefoner samt nogle
satellittelefoner. Det er normalt trykt i telefonens batteriholder. Aflytning kan specificeres
ved hjælp af IMEI-nummeret samt IMSI og MSISDN.
(5) TMSI: Temporary Mobile Subscriber Identity. Det er den identitet, der hyppigst sendes
mellem mobiltelefonen og nettet.
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— Taktiske SMS (1)-, GSM (2)-, GPS (3)-, GPRS (4)-, UMTS (5)-, CDMA (6)og PSTN (7)-aflytnings- og overvågningsudstyr
— DHCP (8)-, SMTP (9)- og GTP (10)-informationsaflytnings- og overvåg
ningsudstyr
— Mønstergenkendelses- og mønsterprofileringsudstyr
— Fjernstyret retsteknisk udstyr
— Semantiske processorudstyr
— WEP- og WPA-søgeudstyr
— Aflytningsudstyr for proprietære protokoller og standardprotokoller for
VoIP
B. Ikke brugt
C. Ikke brugt
D. »Software« til brug for »udviklingen«, »produktionen« eller »anvendel
sen« af udstyret specificeret i A ovenfor.
E. »Teknologi« til brug for »udviklingen«, »produktionen« eller »anvendel
sen« af udstyret specificeret i A ovenfor.
Udstyr, teknologi og software, der falder ind under disse kategorier, henhører kun
under anvendelsesområdet for dette bilag, i den udstrækning det falder ind under
den generelle beskrivelse »systemer til aflytning og overvågning af internet-,
telefon- og satellitkommunikation«.
Med henblik på dette bilag omfatter »overvågning« indhentning, uddragelse,
afkodning, optagelse, behandling, analyse og arkivering af opkaldsindhold og
netværksdata.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

SMS: Short Message System.
GSM: Global System for Mobile Communications.
GPS: Global Positioning System.
GPRS: General Package Radio Service.
UMTS: Universal Mobile Telecommunication System.
CDMA: Code Division Multiple Access.
PSTN: Public Switch Telephone Networks.
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.
GTP: GPRS Tunneling Protocol.
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BILAG Va
JETBRÆNDSTOF OG BRÆNDSTOFADDITIVER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 7a,
STK. 1

Nr.

1)

Beskrivelse

KN-kode

Jetbrændstof (ikke af petroleumstypen):
Jetbrændstof af benzintypen (lette olier)

2710 12 70

Jetbrændstof, som ikke er af petroleumstypen (middelsvære olier)

2710 19 29

2)

Petroleumslignende jetbrændstof (middelsvære olier)

2710 19 21

3)

Petroleumslignende jetbrændstofblandet med biodiesel (1)

2710 20 90

4)

Antioxydanter
Antioxydanter, som anvendes i additiver til smøreolier:

5)

— antioxydanter med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre antioxydanter:

3811 29 00

Antioxydanter anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål
som mineralolier:

3811 90 00

Antistatiske additiver
Antistatiske additiver til smøreolier:

6)

— med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre:

3811 29 00

Antistatiske additiver anvendt i andre væsker, der anvendes til samme
formål som mineralolier:

3811 90 00

Korrosionshæmmere
Korrosionshæmmere til smøreolier:

7)

— med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre:

3811 29 00

Korrosionshæmmere til andre væsker, der anvendes til samme formål
som mineralolier:

3811 90 00

Antifrostmidler (antifrostadditiver)
Antifrostmidler til smøreolier:

8)

— med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre:

3811 29 00

Antifrostmidler til andre væsker, der anvendes til samme formål som
mineralolier:

3811 90 00

Metaldeaktivatorer
Metaldeaktivatorer til smøreolier:
— med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre:

3811 29 00

Metaldeaktivatorer til andre væsker, der anvendes til samme formål som
mineralolier:

3811 90 00
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Nr.

Beskrivelse

9)

Biocidadditiver

10)

Biocidadditiver til smøreolier:
— med indhold af olier udvundet af jordolie:
— andre:
Biocidadditiver anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål
som mineralolier:
Termisk stabilitetsfremmende additiver
Termisk stabilitetsfremmende additiver til smøreolier:
— med indhold af olier udvundet af jordolie:
— andre:
Termisk stabilitetsfremmende additiv til andre væsker, der anvendes til
samme formål som mineralolier:

KN-kode

3811 21 00
3811 29 00
3811 90 00

3811 21 00
3811 29 00
3811 90 00

(1) Forudsat at denne stadig indeholder 70 vægtprocent jordolier eller bituminøse mineralolier eller derover.
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BILAG Vb
JETBRÆNDSTOF OG BRÆNDSTOFADDITIVER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 7A,
STK. 3

Nr.

1)

Beskrivelse

KN-kode

Jetbrændstof (ikke af petroleumstypen):
Jetbrændstof af benzintypen (lette olier)

2710 12 70

Jetbrændstof, som ikke er af petroleumstypen (middelsvære olier)

2710 19 29

2)

Petroleumslignende jetbrændstof (middelsvære olier)

2710 19 21

3)

Petroleumslignende jetbrændstofblandet med biodiesel (1)

2710 20 90

4)

Antioxydanter
Antioxydanter, som anvendes i additiver til smøreolier:

5)

6)

7)

8)

— antioxydanter med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre antioxydanter:

3811 29 00

Antioxydanter anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål
som mineralolier:

3811 90 00

Antistatiske additiver
Antistatiske additiver til smøreolier:
— med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre:

3811 29 00

Antistatiske additiver anvendt i andre væsker, der anvendes til samme
formål som mineralolier:

3811 90 00

Metaldeaktivatorer
Metaldeaktivatorer til smøreolier:
— med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre:

3811 29 00

Metaldeaktivatorer til andre væsker, der anvendes til samme formål som
mineralolier:

3811 90 00

Biocidadditiver
Biocidadditiver til smøreolier:
— med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre:

3811 29 00

Biocidadditiver anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål
som mineralolier:

3811 90 00

Termisk stabilitetsfremmende additiver
Termisk stabilitetsfremmende additiver til smøreolier:
— med indhold af olier udvundet af jordolie:

3811 21 00

— andre:

3811 29 00

Termisk stabilitetsfremmende additiv til andre væsker, der anvendes til
samme formål som mineralolier:

3811 90 00

(1) Forudsat at denne stadig indeholder 70 vægtprocent jordolier eller bituminøse mineralolier eller derover.
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BILAG VI
LISTE

OVER

NØGLEUDSTYR OG -TEKNOLOGI,
OMHANDLET I ARTIKEL 8

DER

ER

Generelle noter
1. Forbuddene i dette bilag gælder også ved eksport af en vare, der ikke er
forbudt, (herunder anlæg), men som indeholder en eller flere forbudte
komponenter, hvis den forbudte komponent/de forbudte komponenter er
hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

N.B.: Ved vurderingen af, om den forbudte komponent/de forbudte kompo
nenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at
afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow
samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den forbudte
komponent/de forbudte komponenter må betragtes som hoved
bestanddel af varen.
2. De varer, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og i
brugt tilstand.
3. Udtryk i »enkelte anførselstegn« defineres i en teknisk note under det pågæl
dende punkt.
4. Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF)
nr. 428/2009.
Generel teknologinote (GTN)
1. »Teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af en
vare, der er forbudt, forbliver forbudt, også når den kan anvendes på en vare,
der ikke er forbudt.
2. Forbud anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installa
tion, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke er
forbudt, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstem
melse med denne forordning.
3. Forbud anvendes ikke på »teknologi« til »fri, offentlig anvendelse« eller til
»videnskabelig grundforskning« eller det, der minimalt kræves med henblik
på patentansøgninger.
Efterforskning og fremstilling af råolie og naturgas
1.A Udstyr
1. Udstyr til geofysiske undersøgelser, køretøjer, skibe og fly, som er specielt
udformet eller tilpasset til at indsamle oplysninger om olie- og gasefterforsk
ning og særligt udformede komponenter i den henseende.
2. Sensorer, som er specielt udformet til boring i olie- og naturgasbrønde,
herunder MWD-følere (Measurement While Drilling) med tilhørende
udstyr specielt udformet til registrering og lagring af oplysninger fra
sådanne sensorer.
3. Boreudstyr udformet til at bore i bjergformationer specifikt med henblik på
at efterforske eller producere olie, gas og andre naturligt forekommende
kulbrinter.
4. Bor, borerør, vægtstænger, centreringsanordninger og andet udstyr specielt
udformet til anvendelse i og sammen med udstyr til boring i olie- og
gasbrønde.
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5. Brøndhoveder, »sikkerhedsventiler (blowout preventer)« og »juletræer eller
produktionstræer« og særligt udformede dele hertil, som opfylder »API- og
ISO-standarderne«, til anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:
a. En »sikkerhedsventil mod udblæsning (blowout preventer)« er en anord
ning, som normalt anvendes på jorden (eller på havbunden ved olie
boring under vandet) under boringen for at forhindre ukontrolleret
lækning af olie og/eller gas fra brønden.

b. Et »juletræ eller produktionstræ« er en anordning, der normalt anvendes
til at kontrollere væskestrømme fra borebrønden efter færdiggørelse,
og/eller når produktionen af olie og/eller gas er påbegyndt.

c. »API- og ISO-standarderne« henviser her til standard 6A, 16A, 17D og
111W fra American Petroleum Institute og/eller standard 10423 og
13533 fra International Standards Organisation vedrørende sikkerheds
ventiler (blowout preventer), borebrønde og juletræer til anvendelse i
olie- og/eller gasbrønde.

6. Bore- og produktionsplatforme for råolie og naturgas.

7. Skibe og pramme med udstyr til boring og/eller behandling af råolie, som
anvendes til at producere olie, gas og andre naturligt brandbare materialer.

8. Væske-/gasseparatorer, som opfylder API-standard 12J, og som er særligt
udformede til at behandle produktion fra en olie- og gasbrønd ved at adskille
flydende olie fra vand og gas fra væsker.

9. Gaskompressorer med et designtryk på mindst 40 bar (PN 40 og/eller ANSI
300) og en sugekapacitet på mindst 300 000 Nm3/t til anvendelse ved den
første behandling og transmission af naturgas, dog ikke gaskompressorer til
CNG- (komprimeret naturgas) tankstationer, samt specielt udformede
komponenter dertil.

10. Produktionsstyringsudstyr til anvendelse under vandet og komponenter
hertil, som opfylder »API- og ISO-standarderne«, til anvendelse i olie- og
gasbrønde.

Teknisk note:
»API- og ISO-standarderne« henviser her til standard 17 F fra American
Petroleum Institute og/eller standard 13628 fra International Standards
Organisation vedrørende produktionsstyringssystemer til anvendelse under
vandet.

11. Pumper, normalt højkapacitets- og/eller højtrykspumper (over 0,3 m3 pr.
minut og/eller 40 bar), som er specielt udformet til at pumpe boremudder
og/eller cement ind i olie- og gasbrønde.

1.B Test- og inspektionsudstyr
1. Udstyr, som er særligt udformet til prøvetagning, test og analyse af bore
mudder, cement til oliebrønde og andre materialer, som er særligt udformet
til anvendelse i olie- og gasbrønde.
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2. Udstyr, som er særligt udformet til prøvetagning, test og analyse af egen
skaberne i sten-, væske- og gasprøver og andre materialer udvundet af en
olie- og/eller gasbrønd enten under eller efter boringen eller de dertil hørende
anlæg til førstebehandling.

3. Udstyr, som er særligt udformet til indsamling og fortolkning af oplysninger
om en olie- og/eller gasbrønds fysiske og mekaniske tilstand, og til bestem
melse af in situ egenskaber ved sten- og reservoirdannelse.

1.C Materialer
1. Boremudder, tilsætninger til boremudder og komponenter dertil, som er
udformet til at stabilisere olie- og gasbrønde under boring, bringe materiale
fra boring af borehuller op til overfladen og smøre og afkøle boreudstyret i
brønden.

2. Cement og andre materialer, som opfylder »API- og ISO-standarderne« for
anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:
»API- og ISO-standarderne« henviser til standard 10A fra American Petro
leum Institute og/eller standard 10426 fra International Standards Organi
sation vedrørende cement til borebrønde og andre materialer, som er særligt
udformet til cementering af olie- og/eller gasbrønde.

3. Korrosionshæmmere, emulsionsbehandling, skumdæmpningsmidler og andre
kemikalier, som er udviklet specielt med henblik på boring af olie- og
gasbrønde og førstebehandling af den udvundne olie.

1.D Software
1. »Software«, der er specielt udviklet til indsamling og fortolkning af oplys
ninger fra seismiske, elektromagnetiske, magnetiske eller gravimetriske
undersøgelser for at fastslå mulighederne for udvinding af olie eller gas.

2. »Software«, der er specielt udviklet til lagring, analyse og fortolkning af
oplysninger, der indsamles i forbindelse med boringen og produktionen for
at vurdere olie- og gasfelters fysiske karakteristika og adfærd.

3. »Software«, der er specielt udviklet til »brug« i olieproduktions- og
forarbejdningsanlæg eller specifikke underenheder af sådanne anlæg.

1.E Teknologi
1. »Teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« og »brug« af
udstyr, der er specificeret i 1.A1 - 1.A11.

Raffinering af råolie og likvefaktion af naturgas
2.A Udstyr
1. Følgende varmevekslere samt specielt udformede komponenter hertil:

a. Lamelribbevarmevekslere, hvor forholdet mellem overflade/mængde over
stiger 500 m2/m3, specielt udformet til forkøling af naturgas

b. Spiralvarmevekslere specielt udformet til likvefaktion eller underafkøling
af naturgas.
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2. Kryogene pumper til transport af medier ved temperaturer under – 120 °C.
med en transportkapacitet på over 500 m3/t samt specielt udformede kompo
nenter hertil

3. »Coldbox« og »coldboxudstyr«, der ikke er specificeret under 2.A1.

Teknisk note:
Ved »coldboxudstyr« forstås en specialudformet anordning, som anvendes
specifikt i anlæg til behandling af flydende naturgas, og hvori indgår
produktionsfasen likvefaktion. »Coldboxen« indeholder varmevekslere,
rørsystemer, anden instrumentering og varmeisolatorer. Temperaturen i
»coldboxen« er på under – 120 °C. (den temperatur, som er nødvendig,
for at naturgassen kan kondensere). »Coldboxens« formål er termisk
isolering af det ovennævnte udstyr.

4. Udstyr til shipping-terminaler, hvorfra der udskibes flydende naturgas, hvis
temperatur er lavere end – 120 °C., samt specielt udformede komponenter
hertil.

5. Bøjelig og ikke-bøjelig transportrør med en diameter på over 50 mm med
henblik på transport af medier under – 120 °C.

6. Søfartøjer specielt udformet til transport af flydende naturgas.

7. Elektrostatiske afsaltere, der er specielt udformede til at fjerne kontamine
rende stoffer såsom salt, tørstof og vand fra råolie, samt specielt udformede
komponenter hertil.

8. Samtlige krakningsanlæg, herunder hydrokrakningsanlæg, og koksanlæg,
som er specielt udformede til omdannelse af vakuumgasolie eller vakuum
rest, samt specielt udformede komponenter hertil.

9. Hydrogenbehandlere, der er specielt udformede til afsvovlning af benzin,
dieselfraktioner og petroleum, samt specielt udformede komponenter hertil.

10. Katalytiske reformere, der er specielt udformede til omdannelse af afsvovlet
benzin til benzin med højt oktantal, samt specielt udformede komponenter
hertil.

11. Raffinaderianlæg til isomerisering med C5-C6-fraktioner og raffinaderianlæg
til alkylering af lette olefiner med henblik på at øge carbonhydridfraktio
nernes oktantal.

12. Pumper, som er specielt udformede til transport af råolie og brændstoffer, og
som har en kapacitet på mindst 50 m3/t, samt specielt udformede kompo
nenter hertil.

13. Rør med en ydre diameter på mindst 0,2 m, som er fremstillet af et af
følgende materialer:

a. Rustfrit stål med mindst 23 vægtprocent krom

b. Rustfrit stål og nikkelbaserede legeringer med en »bestandighed mod
grubetæring« på over 33.
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Teknisk note:
»Bestandighed mod grubetæring« (PRE) er et mål for rustfrit ståls og
nikkellegeringers bestandighed mod grubetæring eller spaltekorrosion. Rust
frit ståls og nikkellegeringers bestandighed mod grubetæring afhænger først
og fremmest af deres sammensætning, primært: krom, molybdæn og nitro
gen. Formlen for beregning af PRE er:
PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N
14. »Grise« (PIGs-kontrollære(r) til rørledninger) samt specielt udformede
komponenter hertil.
Teknisk note:
En »gris« er en anordning, der typisk anvendes til oprensning eller inspek
tion af en rørlednings inderside (korrosionstilstand eller revnedannelse) og
drives frem af det pres, som produktet frembringer i rørledningen.
15. Grise-afsendere og grise-modtagere tjener til henholdsvis indføring og fjer
nelse af grise.
16. Følgende oplagringstanke til råolie og brændstoffer med et volumen på over
1 000 m3 (1 000 000 liter), samt specielt udformede komponenter hertil:
a. Tanke med fast tag
b. Tanke med flydetag.
17. Fleksible undersøiske rørledninger, der er specielt fremstillede til transport af
kulbrinter og injektionsvæske, vand eller gas, og som har en diameter over
50 mm.
18. Fleksible højtryksrørledninger, som anvendes under eller over vandoverfla
den.
19. Isomeriseringsudstyr specielt udformet til fremstilling af benzin med højt
oktantal med lette kulbrinter som fødemateriale samt specielt udformede
komponenter hertil.
2.B Test- og inspektionsudstyr
1. Udstyr, der er specielt udformet til test og analyse af kvaliteten af (egen
skaberne ved) råolie og brændstoffer.
2. Grænsefladekontrolsystemer, der er specielt udformede til styring og opti
mering af afsalt-ningsprocessen.
2.C Materialer
1. Diethylenglucol (CAS 111-46-6) og triethylenglycol (CAS 112-27-6).
2. N-methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).
3. Naturlige eller syntetiske zeolitter fremstillet med henblik på flydende kata
lytisk krakning eller med henblik på rensning og/eller tørring af gas,
herunder naturgas.
4. Følgende katalysatorer til krakning og omdannelse af kulbrinter:
a. Rent metal (platingruppen) på en aluminiumstype eller zeolitter, særligt
fremstillet til katalytiske reformeringsprocesser
b. Blandingsmetaller (platin i kombination med andre ædelmetaller) på en
aluminiumstype eller zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske
reformeringsprocesser
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c. Kobalt- og nikkelkatalysatorer behandlet med molybdæn på en type af
aluminiumoxid eller på zeolitter, og som er specielt fremstillet til kataly
tiske afsvovlningsprocesser
d. Palladium-, nikkel-, krom- og wolframkatalysatorer på en type af alumi
niumoxid eller på zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske
hydrokrakningsprocesser.
5. Benzinadditiver specielt fremstillet med henblik på at øge benzinens oktan
tal.
Note:
Ethyltertiobutylether (ETBE) (CAS 637-92-3) og methyltertiærbutylether
(MTBE) (CAS 1634-04-4) er ligeledes omfattet heraf.
2.D Software
1. »Software«, der er specielt udviklet til »brug« i anlæg til behandling af
flydende naturgas eller specifikke underenheder af sådanne anlæg.
2. »Software«, der er specielt udviklet til »udvikling«, »produktion« eller
»brug« af anlæg (eller underenheder heraf) til raffinering af råolie.
2.E Teknologi
1. »Teknologi« til konditionering og rensning af rå naturgas (tørring, sødning,
fjernelse af urenheder).
2. »Teknologi« til likvefaktion af naturgas, herunder »teknologi«, der kræves til
»udvikling«, »produktion« eller »brug« af et anlæg til behandling af
flydende naturgas.
3. »Teknologi« til transport af flydende naturgas.
4. »Teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af
søfartøjer, der er specielt udformede til transport af flydende naturgas.
5. »Teknologi« til oplagring af råolie og brændstoffer.
6. »Teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et
raffinaderi, f.eks.:
6.1. »Teknologi« til omdannelse af lette olefiner til benzin
6.2. Katalytisk reformerings- og isomeriseringsteknologi
6.3. Katalytisk og termisk krakningsteknologi.
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BILAG VII
Udstyr og teknologi som omhandlet i artikel 12

8406 81

Dampturbiner med en effekt på over 40 MW

8411 82

Gasturbiner med en effekt på over 5 000 kW

ex 8501

Alle elektriske motorer og generatorer med en effekt på over 3
MW eller 5 000 kVA.
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BILAG VIII
Liste over guld, ædle metaller og diamanter omhandlet i artikel 11a

HS-kode

Varebeskrivelse

7102

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfat
tede.

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i
form af halvfabrikata eller som pulver.

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af
halvfabrikata eller som pulver.

7109

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i
form af halvfabrikata.

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver.

7111

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller
i form af halvfabrikata.

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet
affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetal
forbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genind
vinding af ædle metaller.
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BILAG IX
LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET
I ARTIKEL 2b

▼M16
Listen i dette bilag omfatter ikke produkter, som betegnes som forbrugsprodukter
og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug,
bortset fra isopropanol.

▼M5
Indledende noter
1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående
kolonne med overskriften »Beskrivelse« til de beskrivelser af produkter med
dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2. Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften »Nr. i bilag I til
forordning (EF) nr. 428/2009« betyder, at egenskaberne ved det produkt, der
er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i
beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse,
som der henvises til.

3. Udtryk i »enkelte anførselstegn« defineres i en teknisk note under det pågæl
dende punkt.

4. Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr.
428/2009.

Generelle noter
1. Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere
kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrolle
rede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller
bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede
komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at
afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt
andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede
komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hoved
bestanddel af produktet.

2. De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og
i brugt tilstand.

Generel teknisk note (GTN)
(Læses i forbindelse med dette bilags afsnit B)
1. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves«
til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, hvis salg, levering, over
førsel eller eksport kontrolleres i medfør af dette bilags afsnit IX.A, kontrol
leres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit B.

2. Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af
varer, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når
den kan anvendes på varer, der ikke er pålagt eksportkontrol.
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3. Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installa
tion, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke
kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse
med denne forordning.
4. Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til
»videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum
kræves til patentansøgninger.
IX.A. VARER
IX.A1. Materialer, kemiske stoffer, »mikroorganismer« og »toksiner«

Nr.

IX.A1.001

Beskrivelse

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som
følger:
Tributylphosphite, (CAS 102-85-2)
Methylisocyanat, (CAS 624-83-9)
Quinaldin, (CAS 91-63-4)
2-bromchlorethan, (CAS 107-04-0)

IX.A1.002

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som
følger:
Benzil, (CAS 134-81-6)
Diethylamin, (CAS 109-89-7)
Diethylether, (CAS 60-29-7)
Dimethylether, (CAS 115-10-6)
Dimethylaminoethanol, (CAS 108-01-0)

IX.A1.003

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som
følger:
2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)
Butyrylcholinesterase (BCHE)
Diethylentriamin, (CAS 111-40-0)
Dichlormethan, (CAS 75-09-3)
Dimethylanalin, (CAS 121-69-7)
Ethylbromid, (CAS 74-96-4)
Ethylchlorid, (CAS 75-00-3)
Ethylamin, (CAS 75-04-7)
Hexamin, (CAS 100-97-0)
Isopropylbromid, (CAS 75-26-3)
Isopropylether, (CAS 108-20-3)
Methylamin, (CAS 74-89-5)
Methylbromid, (CAS 74-83-9)
Monoisopropylamin, (CAS 75-31-0)
Obidoximchlorid, (CAS 114-90-9)

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009
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Nr.

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009

Beskrivelse

Kaliumbromid, (CAS 7758-02-3)
Pyridin, (CAS 110-86-1)
Pyridostigminbromid, (CAS 101-26-8)
Natriumbromid, (CAS 7647-15-6)
Natriummetal, (CAS 7440-23-5)
Tributylamin, (CAS 102-82-9)
Triethylamin, (CAS 121-44-8)
Trimethylamin, (CAS 75-50-3)

▼M16
IX.A1.004

Isolerede kemisk definerede forbindelser, ifølge bestem
melse 1 til kapitel 28 og 29 i den kombinerede nomenkla
tur (1) med en koncentration på 90 % eller derover*, med
mindre andet er indikeret, som følger:
Acetone, (CAS RN 67-64-1) (KN-kode 2914 11 00)
Acetylen, (CAS RN 74-86-2) (KN-kode 2901 29 00)
Ammoniak, (CAS RN 7664-41-7) (KN-kode 2814 10 00)
Antimon, (CAS RN 7440-36-0) (rubrik 8110)
Benzaldehyd, (CAS RN 100-52-7) (KN-kode 2912 21 00)
Benzoin, (CAS RN 119-53-9) (KN-kode 2914 40 90)
1-Butanol, (CAS RN 71-36-3) (KN-kode 2905 13 00)
2-Butanol, (CAS RN 78-92-2) (KN-kode 2905 14 90)
Isobutanol, (CAS RN 78-83-1) (KN-kode 2905 14 90)
Tert-butanol, (CAS RN 75-65-0) (KN-kode 2905 14 10)
Calciumcarbid, (CAS RN 75-20-7) (KN-kode 2849 10 00)
Carbonmonoxid,
2811 29 90)

(CAS

RN

630-08-0)

(KN-kode

Chlor, (CAS RN 7782-50-5) (KN-kode 2801 10 00)
Cyclohexanol, (CAS RN 108-93-0) (KN-kode 2906 12 00)
Dicyclohexylamin (DCA), (CAS RN 101-83-7) (KN-kode
2921 30 99)
Ethanol, (CAS RN 64-17-5) (KN-kode 2207 10 00)
Ethylen, (CAS RN 74-85-1) (KN-kode 2901 21 00)
Ethylenoxid, (CAS RN 75-21-8) (KN-kode 2910 10 00)
Fluorapatit, (CAS RN 1306-05-4) (KN-kode 2835 39 00)
Hydrogenchlorid,
2806 10 00)
Hydrogensulfid,
2811 19 80)

(CAS
(CAS

RN

7647-01-0)

(KN-kode

RN

7783-06-4)

(KN-kode

Isopropanol med en koncentration på 95 % eller derover,
(CAS RN 67-63-0) (KN-kode 2905 12 00)
Mandelsyre, (CAS RN 90-64-2) (KN-kode 2918 19 98)
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Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009

Methanol, (CAS RN 67-56-1) (KN-kode 2905 11 00)
Methylchlorid, (CAS RN 74-87-3) (KN-kode 2903 11 00)
Methyliodid, (CAS RN 74-88-4) (KN-kode 2903 39 90)
Methylmercaptan, (CAS RN 74-93-1) (KN-kode 2930 90 99)
Monoethylenglykol, (CAS RN 107-21-1) (KN-kode
2905 31 00)
Oxalylchlorid, (CAS RN 79-37-8) (KN-kode 2917 19 90)
Kaliumsulfid, (CAS RN 1312-73-8) (KN-kode 2830 90 85)
Kaliumthiocyanat (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (KN-kode
2842 90 80)
Natriumhypochlorit, (CAS RN 7681-52-9) (KN-kode
2828 90 00)
Svovl, (CAS RN 7704-34-9) (KN-kode 2802 00 00)
Svovldioxid, (CAS RN 7446-09-5) (KN-kode 2811 29 05)
Svovltrioxid, (CAS RN 7446-11-9) (KN-kode 2811 29 10)
Thiophosphorylchlorid, (CAS RN 3982-91-0) (KN-kode
2853 00 90)
Triisobutylphosphit, (CAS RN 1606-96-8) (KN-kode
2920 90 85)
Hvid/gul phosphor (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (KNkode 2804 70 00)
(1) Som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 om ændring af
bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif
(EUT L 304 af 31.10.2012, s. 1.)

▼M5

IX.A2. Materialebehandling

Nr.

Beskrivelse

IX.A2.001

Gulvmonterede stinkskabe (walk-in-style) med minimal
bredde på 2,5 m.

IX.A2.002

Åndedrætsværn i form af en helmaske med luftfilter og
friskluftsfilter, ud over dem, der er specificeret i 1A004
eller 2B352f1.

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009

1A004.a
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Nr.

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009

Beskrivelse

IX.A2.003

Klasse II biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr
med tilsvarende ydelsesstandard.

IX.A2.004

Batchcentrifuger med en rotorkapacitet på 4 liter eller
derover, og som kan anvendes til biologiske materialer.

IX.A2.005

Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene
»mikroorganismer«, vira, eller som kan producere toksiner
uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet
på mindst 5 liter eller mere, men under 20 liter.

2B352.f.2

2B352.b

Teknisk note:
Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater
systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

og

IX.A2.007

Renrum med konventionel eller turbulent luft-flow og selv 2B352.a
indesluttende HEPA-filterenheder eller ULPA-filterenheder,
der kan anvendes i faciliteter med indeslutningsniveau 3
eller 4.

IX.A2.008

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling,
som ikke er specificeret i 2B350 eller A2.009 i bilag Ia og
Ib, som følger:

2B350.a-e
2B350.g
2B350.i

a. Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrørings
udstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen
på mere end 0,1 m3 (100 liter) og mindre end 20 m3
(20 000 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte
berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier,
er fremstillet af:

1. Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom
og højst 1,2 % kulstof.

b. Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer
som specificeret i 2B350.a, hvor alle overflader, der
kommer i direkte berøring med de behandlede eller inde
holdte væsker, er fremstillet af:

1. Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom
og højst 1,2 % kulstof.

c. Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet
indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3
(100 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte
berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er
fremstillet af:

1. Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom
og højst 1,2 % kulstof.
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Nr.

Beskrivelse

d. Varmevekslere og kondensatorer med et varmeover
føringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30
m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til
brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor
alle overflader, der kommer i direkte berøring med de
behandlede væsker, er fremstillet af:
1. Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom
og højst 1,2 % kulstof.
Teknisk note:
De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og
anden forsegling, er ikke bestemmende for varmeveksle
rens kontrolstatus.
e. Destillations- eller absorptionskolonner med indre
diameter større end 0,1 m, hvor alle overflader, der
kommer i direkte berøring med de behandlede eller inde
holdte væsker, er fremstillet af:
1. Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom
og højst 1,2 % kulstof.
f. Ventiler med en »nominel størrelse« på over 10 mm og
indkapslinger (ventilhuse) til brug i sådanne ventiler, hvor
alle overflader, der kommer i direkte berøring med de
behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:
1. Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og
højst 1,2 % kulstof.
Teknisk note:
1. De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger
og anden forsegling, er ikke bestemmende for ventilens
kontrolstatus
2. »Nominel størrelse« defineres som den mindste af
henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.
g. Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabri
kantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed
på over 0,6 m3/time, hvor alle overflader, der i direkte
berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af
følgende materialer:
1. Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom
og højst 1,2 % kulstof.
h. Vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal
gennemstrømningshastighed på over 1 m3/time (ved stan
dardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa)
samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkap
slingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til
brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer
i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er
fremstillet af:
1. »Legeringer« med mere end 25 vægtprocent nikkel
og 20 vægtprocent chrom

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009
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Nr.

Beskrivelse

2. Keramik
3. »Ferrosilicium«
4. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske
materialer med mere end 35 vægtprocent flour)
5. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glas
foret)
6. Grafit eller »carbongrafit«
7. Nikkel eller »legeringer« med mere end 40 vægtpro
cent nikkel
8. Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og
19 vægtprocent krom
9. Tantal eller »tantallegeringer«
10. Titan eller »titanlegeringer«
11. Zirkonium eller »zirkoniumlegeringer«, eller
12. Niobium (columbium) eller »niobiumlegeringer«.
Tekniske noter:
1. De materialer, der anvendes til membraner og pakninger
og anden forsegling, er ikke bestemmende for pumpens
kontrolstatus
2. »Carbongrafit« er en sammensætning bestående af amorf
carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte
vægtprocent
3. »Ferrosilicium« er jernlegeringer med indhold af sili
cium på mindst 8 vægtprocent.
For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås
ved »legering«, hvis der ikke er angivet nogen specifik
koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende
metal indgår med en større vægtprocent end noget andet
stof.

IX.A2.009

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling,
som ikke er specificeret i 2B350 eller A2.008, som følger:
Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrørings
udstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på
mere end 0,1 m3 (100 liter) og mindre end 20 m3 (20 000
liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring
med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:
Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægt
procent krom.
Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer
som specificeret i a), hvor alle overflader, som kommer i
direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker,
er fremstillet af:
Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægt
procent krom.

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009
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Nr.

Beskrivelse

Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet
indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100
l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med
de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:
Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19
vægtprocent krom.
Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2
samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i
sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede
væsker, er fremstillet af:
Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19
vægtprocent krom.
Teknisk note:
De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og
anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens
kontrolstatus.
Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter
større end 0,1 m og væskefordelere, dampfordelere eller
væskesamler, hvor alle overflader, der kommer i direkte
berøring med de behandlede væsker, er fremstillet af
følgende materialer:
Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19
vægtprocent krom.
Ventiler med en nominel størrelse på mindst 10 mm og
indkapslinger (ventilhuse) med kugler eller haner konstrueret
til sådanne ventiler, og hvor alle overflader, der kommer i
direkte berøring med de behandlede eller indeholdte
kemikalier, er fremstillet af følgende materialer:
Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19
vægtprocent krom.
Teknisk note:
»Nominel størrelse« defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.
Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over
0,6 m3 pr. time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og
-tryk (101,3 kPa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader,
der kommer i direkte berøring med de behandlede
kemikalier, er fremstillet af ethvert af følgende materialer:
Keramik
Ferrosilicium (jernlegeringer med indhold af silicium på
mindst 8 vægtprocent)
Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19
vægtprocent krom.

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009
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Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til
forordning (EF)
nr. 428/2009

Tekniske noter:
De materialer, der anvendes til membraner eller pakninger
og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for
pumpens kontrolstatus.
For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås
ved »legering«, hvis der ikke er angivet nogen specifik
koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende
metal indgår med en større vægtprocent end noget andet
stof.

▼M16
IX.A2.010

Udstyr
Laboratorieudstyr, herunder dele og tilbehør til sådant
udstyr, til (destruktiv eller ikke-destruktiv) analyse eller
sporing af kemiske stoffer, bortset fra udstyr, herunder
dele og tilbehør, der er specifikt udformet til medicinsk
brug.

▼M5

B. TEKNOLOGI

Nr.

IX.B.001

Beskrivelse

»Teknologi« til »udvikling«, »fremstilling« eller »brug« af
produkter under afsnit IX.A.
Teknisk note:
Udtrykket »teknologi« omfatter »software«.

Nr. i bilag I til
forordning (EF) nr.
428/2009
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BILAG X
LISTE OVER LUKSUSVARER OMHANDLET I ARTIKEL 11B
1. Racerene heste
KN-kode: 0101 21 00
2. Kaviar og kaviarerstatning; kaviarerstatning, hvis salgsprisen er over 20 EUR
pr. 100 g
KN-kode: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00
3. Trøfler
KN-kode: 2003 90 10
4. Vin (herunder mousserende vin) til en salgspris på over 50 EUR pr. liter
samt alkohol og alkoholholdige drikkevarer til en salgspris på over 50 EUR
pr. liter.
KN-kode: ex 2204 21 til ex 2204 29, ex 2208, ex 2205
5. Cigarer og cigarillos til en salgspris på over 10 EUR pr. cigar eller cigarillos
KN-kode: ex 2402 10 00
6. Parfumer, toiletvand og kosmetik til en salgspris på over 70 EUR pr. 50 ml,
herunder skønhedsplejemidler og sminke til en salgspris på over 70 EUR pr.
stk.l
KN-kode: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307 og ex 3401
7. Varer af læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lignende
varer til en salgspris på over 200 EUR pr. stk.
KN-kode: ex 4201 00 00, ex 4202 og ex 4205 00 90
8. Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt sko (uanset materiale) til en
salgspris på over 600 EUR pr. stk.
KN-kode: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403,
ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00,
ex 6601 99 og ex 6602 00 00
9. Perler, ægte og halvægte sten, varer af perler, smykker, guld- og sølvsmede
arbejder
KN-kode: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108,
7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115 og 7116
10. Mønter og pengesedler, der ikke er lovligt betalingsmiddel
KN-kode: ex 4907 00, 7118 10 og ex 7118 90
11. Bestik af ædle metaller eller forsølvet, forgyldt eller platineret eller dubleret
med ædle metaller
KN-kode: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215 og ex 9307
12. Service af porcelæn, stentøj, fajance eller fint ler til en salgspris på over 500
EUR pr. stk.
KN-kode: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30 og ex 6912 00 50
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13. Blykrystalglasvarer til en salgspris på over 200 EUR pr. stk.
KN-kode: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33,
ex 7013 41,
ex 7013 91,
ex 7018 10,
ex 7018 90,
ex 7020 00 80,
ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50 og ex 9405 91
14. Luksuskøretøjer til transport af personer til lands, i luften eller til søs samt
tilbehør hertil; nye køretøjer, hvis salgsprisen er over 25 000 EUR; brugte
køretøjer, hvis salgsprisen er over 15 000 EUR.
KN-kode: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00,
ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00,
ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00,
ex 8805 10, ex 8901 10 og ex 8903
15. Ure og dele dertil, hvis den enkelte del har en salgspris på over 500 EUR
KN-kode: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109,
ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113 og ex 9114
16. Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter
KN-kode: 97
17. Redskaber og rekvisitter til ski, golf, dykning og vandsport, hvis de enkelte
dele har en salgspris på over 500 EUR
KN-kode: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31,
ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00,
ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00,
ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90,
ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00,
ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00,
ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39 og
ex 9507
18. Billardborde og tilbehør til billard, automatisk udstyr til bowlingbaner, kasi
nospil og spil, der aktiveres af mønter eller pengesedler, hvis den enkelte del
har en salgspris på over 500 EUR
KN-kode: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00 og ex 9504 90 80
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BILAG XI
Liste over varekategorier som omhandlet i artikel 11c

ex KN-kode

Varebeskrivelse

9705 00 00

1. Arkæologiske genstande, der er over 100 år gamle, og
som hidrører fra:

9706 00 00

— udgravninger og fund på landjorden eller under
vandet
— arkæologiske fundsteder
— arkæologiske samlinger

9705 00 00
9706 00 00

2. Dele, der udgør en integrerende del af kunstneriske,
historiske eller religiøse mindesmærker, og som er
fjernet derfra, såfremt de er over 100 år gamle

9701

3. Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori
4 eller 5, og som udelukkende er fremstillet som
håndarbejde, uanset underlagets og materialernes
art (1)

9701

4. Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er
fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art (1)

6914
9701

5. Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2,
og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde,
og tegninger, der udelukkende er fremstillet som
håndarbejde, uanset underlagets og materialernes
art (1)

Kapitel 49
9702 00 00
8442 50 80

6. Originale stik, tryk, serigrafier og litografier og de
pågældende matricer samt originalplakater (1)

9703 00 00

7. Originale statuer og skulpturer og kopier heraf, der er
fremstillet efter samme fremgangsmåde som origina
len (1)

3704
3705
3706
4911 91 00

8. Fotografier, film og disses negativer (1)

9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00

9. Inkunabler og manuskripter, herunder geografiske kort
og musikpartiturer, enkeltvis eller samlet (1)

9705 00 00
9706 00 00

10. Bøger, som er over 100 år gamle, enkeltvis eller som
samlinger
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ex KN-kode

Varebeskrivelse

9706 00 00

11. Trykte geografiske kort, som er over 200 år gamle

3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00

12. Arkivalier af enhver art, som omfatter elementer, der
er over 50 år gamle, uanset materialets art

9705 00 00

13. a) Samlinger (2) og genstande fra zoologiske, botani
ske, mineralogiske eller anatomiske samlinger

9705 00 00

b) Samlinger (2), der frembyder historisk, palæontolo
gisk, etnografisk eller numismatisk interesse

9705 00 00
Kapitel 86-89

14. Befordringsmidler, der er over 75 år gamle
15. Andre antikviteter, der ikke hører ind under kategori 1
til 14, og
a) som er mellem 50 og 100 år gamle:

Kapitel 95

— legetøj, spil

7013

— glasvarer

7114

— guld- og sølvsmedearbejder

Kapitel 94

— møbler

Kapitel 90

— optiske, fotografiske og
instrumenter

Kapitel 92

— musikinstrumenter

Kapitel 91

— ure og dele dertil

Kapitel 44

— varer af træ

Kapitel 69

— keramiske produkter

5805 00 00

— tapisserier

Kapitel 57

— gulvtæpper

4814

— tapet

Kapitel 93

— våben

9706 00 00

kinematografiske

b) som er over 100 år gamle

_____________
(1) Som er over 50 år gamle og ikke tilhører ophavsmanden selv.
(2) Som defineret af Domstolen i dommen i sag 252/84 som følger: »Ved samlerobjekter
henhørende under Den Fælles Toldtarifs pos. 97.05 forstås genstande, der opfylder
betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs. genstande, der er forholdsvis
sjældne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, er
genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af
lignende, brugbare genstande, samt har en betydelig værdi«.

