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(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 421/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαΐου 2013
για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Porc du Sud-Ouest (ΠΓΕ)]
την καταχώριση της ονομασίας «Porc du Sud-Ouest», δημο
σιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης (3).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου
2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία
δήλωση ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω ονομασία πρέπει να κατα
χωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012
άρχισε να ισχύει στις 3 Ιανουαρίου 2013. Κατάργησε και
αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμ
βουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2).

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία για

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(3) ΕΕ C 162 της 8.6.2012, σ. 20.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:
Κλάση 1.1. Νωπά κρέατα (και παραπροϊόντα σφαγίων)
ΓΑΛΛΙΑ
Porc du Sud-Ouest (ΠΓΕ)

9.5.2013

9.5.2013
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 422/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαΐου 2013
για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (ΠΟΠ)]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία για
την καταχώριση της ονομασίας «Fin Gras» / «Fin Gras du
Mézenc» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία
δήλωση ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω ονομασία πρέπει να κατα
χωριστεί,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου
2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012
άρχισε να ισχύει στις 3 Ιανουαρίου 2013. Κατάργησε και
αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμ
βουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2).

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(3) ΕΕ C 180 της 21.6.2012, σ. 22.

L 127/4

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:
Κλάση 1.1. Νωπά κρέατα (και παραπροϊόντα σφαγίων)
ΓΑΛΛΙΑ
Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (ΠΟΠ)

9.5.2013

9.5.2013
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαΐου 2013
για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Stornoway Black Pudding (ΠΓΕ)]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση του Ηνωμένου Βασιλείου
για την καταχώριση της ονομασίας «Stornoway Black Pud
ding» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν κοινοποιήθηκε δήλωση ένστασης στην
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006, η ονομασία αυτή πρέπει να καταχωρισθεί,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου
2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012,
τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2013. Κατήργησε και
αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμ
βουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2).

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(3) ΕΕ C 169 της 15.6.2012, σ. 25.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:
Κλάση 1.2. Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Stornoway Black Pudding (ΠΓΕ)

9.5.2013

9.5.2013
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 424/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαΐου 2013
για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο
μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Ptujski
lük (ΠΓΕ)]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

(3)

Η Επιτροπή εξέτασε την εν λόγω τροποποίηση και κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι είναι αιτιολογημένη. Δεδομένου ότι η
τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο
53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η
Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει χωρίς να εφαρμόσει τη
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 50 έως 52 του εν
λόγω κανονισμού,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου
2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδά
φιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι προδιαγραφές της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Ptuj
ski lük» τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος
κανονισμού.

(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την
αίτηση της Σλοβενίας για την έγκριση τροποποίησης των
προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης
«Ptujski lük», η οποία καταχωρίστηκε δυνάμει του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1362/2011 (2) της Επιτροπής.
Η αίτηση αφορά την τροποποίηση της περιγραφής του προϊ
όντος και τους ειδικούς κανόνες για τη συσκευασία.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Το ενοποιημένο ενιαίο έγγραφο που παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία
των προδιαγραφών παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 341 της 22.12.2011, σ. 21.

L 127/8

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εγκρίθηκε η ακόλουθη τροποποίηση των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Ptujski lük»:
— Η ακόλουθη πρόταση διαγράφεται από την περιγραφή του προϊόντος: «Κάθε κρεμμύδι έχει βάρος τουλάχιστον 70 g».
Η σημερινή περιγραφή του προϊόντος παρουσιάζει μια πρόδηλη αντίφαση, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να πληρούνται
στην περίπτωση των κρεμμυδιών τα δυο καθορισμένα κριτήρια, δηλαδή ισημερινή τομή με διάμετρο τουλάχιστον 40 mm και
ελάχιστο βάρος τουλάχιστον 70 g.
— Η ακόλουθη φράση που βρίσκεται εντός εισαγωγικών διαγράφεται από τους ειδικούς κανόνες για τη συσκευασία: «(μέγιστης
χωρητικότητας 2 kg)».
Το βάρος της συσκευασίας του τελικού προϊόντος προσαρμόζεται ανάλογα με τη ζήτηση και, επομένως, δεν έχει νόημα να
τεθούν όρια σε αυτό. Οι απαιτήσεις καταναλωτών και εμπόρων έχουν καταδείξει ότι συσκευασίες χωρητικότητας άνω των
2 kg είναι περισσότερο συμφέρουσες.

9.5.2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1)
«PTUJSKI LÜK»
Αριθ. ΕΚ: SI-PGI-0105-01033 – 20.08.2008
ΠΓΕ ( Χ ) ΠΟΠ ( )
1.

Ονομασία
«Ptujski lük»

2.

Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
Σλοβενία

3.

Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1. Τύπος προϊόντος
Κλάση 1.6 Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα
3.2. Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία που αναφέρεται στο σημείο 1
Το προϊόν «Ptujski lük» (Allium cepa L.) είναι κρεμμύδι της ποικιλίας Ptujska rdeča. Το σχήμα του είναι καρδιοειδές —
πεπλατυσμένο. Η ισημερινή του τομή έχει διάμετρο τουλάχιστον 40 mm. Ο λαιμός του είναι στενός, λεπτός και κλειστός.
Το ύψος κάθε κρεμμυδιού, μετρούμενο από την κυκλική βάση του βολβού έως τον κλειστό λαιμό πρέπει να είναι κατά 1050 % μικρότερο από τη διάμετρο του πλατύτερου σημείου (την ισημερινή διάμετρο).
Οι ξηροί εξωτερικοί χιτώνες έχουν ερυθροκάστανο έως απαλό ερυθρό χρώμα. Η σάρκα είναι λευκή με κυανωπή ή σχεδόν
ιώδη απόχρωση και πιο διακριτό ιώδες άκρο.
Το προϊόν «Ptujski lük» τυπικά έχει μετρίως διαπεραστική γεύση και έντονη οσμή κρεμμυδιού.
3.3. Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)
—
3.4. Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης)
—
3.5. Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής
Τα κρεμμύδια που διατίθενται στην αγορά με την ονομασία «Ptujski lük» πρέπει να έχουν παραχθεί στη γεωγραφική
περιοχή.
Οι σπόροι ή τα φυτάρια κρεμμυδιού πρέπει να έχουν παραχθεί στη γεωγραφική περιοχή ή να έχουν αγοραστεί από
παραγωγούς σπόρων προς σπορά οι οποίοι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διενεργούν επιλογή διατηρητέων ποικιλιών
για την ποικιλία Ptujska rdeča.
3.6. Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.
Το προϊόν «Ptujski lük» πωλείται σε παραδοσιακές πλεξούδες (φτιαγμένες από άχυρο σίκαλης, με έξι ή δώδεκα βολβούς
ίδιου μεγέθους και χρώματος, χωρίς χρήση σπάγκου, σύρματος ή παρεμφερούς υλικού), σε μικρές συσκευασίες και χύμα.
3.7. Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση
Τα κρεμμύδια που πληρούν τους όρους των προδιαγραφών φέρουν την ονομασία «Ptujski lük», την ένδειξη «zaščitena
geografska označba» («προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη») και το εθνικό σύμβολο ποιότητας.
4.

Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής
Η γεωγραφική περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η παραγωγή είναι ιστορικά καθορισμένη και περιλαμβάνει την πεδινή περιοχή
Ptujsko Polje, η οποία οριοθετείται από την πόλη Ptuj, τον ποταμό Drava, τις κλιτύες των λόφων Slovenske Gorice και τα
χωριά Mihovci και Velika Nedelja.

(1) Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012,
για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
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Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

5.1. Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής
Η περιοχή Ptujsko Polje αποτελεί τμήμα μιας πεδινής φυσικής περιοχής, της οποίας το έδαφος έχει εξελιχθεί σε πεδοσειρά
άμμου και χαλικιού. Τα εδάφη είναι αβαθή, με υψηλή περιεκτικότητα σε κόκκους άμμου και χονδρό χαλίκι. Λόγω του
ηπειρωτικού κλίματος, με τις εαρινές βροχοπτώσεις και τα θερμά και σχετικά ξηρά καλοκαίρια, αυτά τα εδάφη συχνά
πλήττονται από ξηρασία. Όσον αφορά την εδαφογένεση, οι δύο πεδοσειρές διαθέτουν, η κάθε μία, δύο εδαφικά συστήματα.
Πάνω στην άμμο και στο χαλίκι απαντούν προσχωσιγενή εδάφη σε αναβαθμίδα της Ολοκαίνου και καστανόχωμα σε
αναβαθμίδα της Πλειστοκαίνου, ενώ στην άργιλο και στον πηλό απαντούν καστανόχωμα τύπου pseudogley και εδάφη
τύπου anthrosol.
Τα προσχωσιγενή εδάφη είναι νεαρά και δεν είναι αναπτυγμένα από εδαφολογική άποψη. Διαθέτουν λεπτή αμμώδη υφή και
περιέχουν πολύ λίγα πηλώδη σωματίδια. Είναι διαπερατά και ρευστά. Η λεπτή άμμος φθάνει σε βάθος 100 cm· το χαλίκι
σπανίως φθάνει στην επιφάνεια. Τα αρόσιμα αυτά εδάφη μετά την στράγγιση των υδάτων προσφέρουν καλές συνθήκες
καλλιέργειας, ιδίως στα τμήματα που είναι προστατευμένα από τις πλημμύρες.
Ο κύριος τύπος εδάφους στην περιοχή Ptujsko Polje είναι το καστανόχωμα. Από άποψη αυτάρκειας, αυτός ο τύπος
εδάφους είναι στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή τροφίμων, η οποία καθίσταται δυνατή λόγω της ποιότητας και του
επίπεδου ανάγλυφου του εδάφους. Τα εδάφη έχουν μέτριο βάθος, μέτρια περιεκτικότητα σε χούμο και είναι διαπερατά, με
ελαφριά υφή. Επικρατούν τα αρόσιμα εδάφη.
Τα αργιλώδη εδάφη είναι καστανόχρωμα και βαθιά· βρίσκονται στα άκρα των λόφων Slovenske Gorice και στην κοιλάδα
Pesnica, και το βασικό συστατικό τους είναι η άργιλος. Είναι εδάφη βαθύτερα, με λεπτότερη υφή και λιγότερο διαπερατά.
Στην εν λόγω περιοχή εφαρμόζονται μέθοδοι εντατικής καλλιέργειας για την παραγωγή χορτονομής και λυκίσκου.
Τα εδάφη τύπου anthrosol καλύπτουν την κοιλάδα του ποταμού Pesnica στο σημείο που εισρέει στην περιοχή Ptujsko
Polje. Το μεγαλύτερο τμήμα του εδάφους έχει υποστεί βελτίωση (με αποστραγγιστικά έργα και χρήση για γεωργικούς
σκοπούς). Αποτέλεσμα ήταν να μεταβληθούν οι φυσικοχημικές ιδιότητές του. Χάρη στη βαθιά άροση, το έδαφος αερίστηκε
και έγινε διαπερατό ενώ χάρη στη χρήση λιπασμάτων αυξήθηκε το pH του, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον όξινο. Στα
εδάφη αυτά επικρατεί η εντατική καλλιέργεια.
Από γεωγραφική άποψη, η περιοχή Dravsko-Ptujsko Polje υπάγεται στην επιμέρους σλοβενική περιοχή της Παννωνίας. Το
κλίμα σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το πλέον έντονα ηπειρωτικό. Το ύψος των βροχο
πτώσεων στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς ο ετήσιος μέσος όρος κατά την περίοδο 1961-2000 ανήλθε σε
950 mm περίπου. Στην περιοχή του Ptuj το μεγαλύτερο τμήμα των βροχοπτώσεων σημειώνεται κατά τους μήνες Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο (συνήθως περισσότερο από 100 mm μηνιαίως) και οι ξηρότεροι μήνες είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος
και ο Μάιος (μόνον 60-85 mm μηνιαίως).
Τα κρεμμύδια «Ptujski lük» πρέπει να συγκομίζονται χειρωνακτικά. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα
του προϊόντος. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος «Ptujski lük» είναι ότι τα κρεμμύδια πλέκονται σε
παραδοσιακές πλεξούδες που περιλαμβάνουν έξι ή δώδεκα κρεμμύδια ίδιου μεγέθους και χρώματος.
5.2. Ιδιοτυπία του προϊόντος
Το «Ptujski lük» χαρακτηρίζεται από την ιδιότητά του να διατηρείται επί μεγάλο χρονικό διάστημα και από τις εξαιρετικές
μαγειρικές του ιδιότητες. Όταν μαγειρεύεται αποσυντίθεται γρήγορα, διατηρεί όμως την χαρακτηριστική του γεύση. Άλλα
χαρακτηριστικά στοιχεία του «Ptujski lük» είναι το καρδιοειδές πεπλατυσμένο σχήμα του, το ερυθρωπό χρώμα των χιτώνων
και της σάρκας του και η μετρίως διαπεραστική γεύση του.
5.3. Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ)
ή με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ)
Ο δεσμός μεταξύ του προϊόντος «Ptujski lük» και της περιοχής βασίζεται στη φήμη που έχει αποκτήσει το προϊόν με την
πάροδο των ετών και την μακρόχρονη παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής. Το προϊόν «Ptujski lük» είναι η κοινή ονομασία για
ένα κρεμμύδι που καλλιεργείται στην περιοχή Ptujsko Polje επί περισσότερα από 200 έτη. Η περιοχή καλλιέργειας
καλείται, από αμνημονεύτων ετών, «lükarija» (κρεμμυδότοπος), επειδή σε αυτήν καλλιεργούνται κρεμμύδια (lük). Ο
Anton Ingolič, που έζησε και εργάστηκε στην περιοχή, έγραψε ότι η κρεμμυδοκαλλιέργεια ξεκίνησε στην Dornava, την
καρδιά της lükarija, και διαδόθηκε σε όλη την Ptujsko Polje. Όλοι οι παραγωγοί στην Dornava –και στο σύνολο της
Ptujsko Polje– υιοθέτησαν αυτό το είδος καλλιέργειας, ιδίως οι μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Λόγω του τύπου των βροχοπτώσεων, η εναλλαγή της καλλιέργειας σιτηρών ήταν ο κυριότερος τρόπος καλλιέργειας που
αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε στην περιοχή Ptujsko Polje. Η κρεμμυδοκαλλιέργεια είναι επίσης ιδανική για ενσωμάτωση σε
αυτό το σύστημα εναλλαγής. Τα κρεμμύδια δεν χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες για να αναπτυχθούν. Καθώς τα αμμώδη
εδάφη σύντομα ξηραίνονται και θερμαίνονται, είναι δυνατή η σπορά σπόρων ή η φύτευση φυταρίων αρκετά νωρίς στη
διάρκεια του έτους, όταν οι ημέρες είναι ακόμη σύντομες. Κατά την εποχή αυτή των μικρών ημερών, τα κρεμμύδια
αναπτύσσουν ισχυρό ριζικό σύστημα και στη συνέχεια, την περίοδο των εαρινών βροχοπτώσεων, αυξάνουν το μέγεθός
τους. Στη συνέχεια ακολουθεί το θερμό και ξηρό καλοκαίρι, το οποίο είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί το χαρακτηρι
στικό άρωμα (γεύση) και, ιδίως, για να ξηρανθούν τα κρεμμύδια με τον κατάλληλο τρόπο. Τα κρεμμύδια επομένως
αφήνονται αρχικά να ξηρανθούν στον αγρό, ενώ η τελική φάση ξήρανσης εκτελείται στις εγκαταστάσεις του παραγωγού.
Καθώς η γεωργία, ιδίως η καλλιέργεια σιτηρών (συμπεριλαμβανόμενης της σίκαλης), σημείωσε σημαντική ανάπτυξη στην
περιοχή ήδη από την αρχαιότητα, ταυτόχρονα διαδόθηκε η πασίγνωστη παράδοση του πλεξίματος των κρεμμυδιών σε
στεφάνες (πλεξούδες) χρησιμοποιώντας άχυρο σίκαλης.
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Χάρη στο ξηρό κλίμα κατά τη διάρκεια της ωρίμασης και στα αμμώδη, αβαθή εδάφη, που ήταν φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία,
τα κρεμμύδια ανέπτυξαν μια πιο διαπεραστική γεύση.
Τα διάφορα στάδια της παραγωγής και η μέθοδος παραγωγής των κρεμμυδιών αντανακλώνται τοπικά σε έναν πλούτο
πρακτικών, συνηθειών, ρητών, εκφράσεων και παραδοσιακών εδεσμάτων που αναπτύχθηκαν και διατηρήθηκαν, καθώς και
στα αρχιτεκτονικά στοιχεία των σπιτιών, που διέθεταν στέγες με προεξοχή κατάλληλη για την προστασία των κρεμμυδιών
κατά την ξήρανση. Αυτές οι πρακτικές διατηρούνται ζωντανές ως τμήμα της καθημερινής ζωής των κατοίκων (ειδικά
εδέσματα που εξακολουθούν να προτιμώνται ιδιαιτέρως, ξήρανση των κρεμμυδιών σε αυλές προστατευόμενες με εξώστη
και πλέξη των κρεμμυδιών σε πλεξούδες) και σε συνδυασμό με εκδηλώσεις απευθυνόμενες στους επισκέπτες της περιοχής.
Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών
(Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.510/2006 (1))
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_
kmetijski_pridelki/Specifikacije/PTUJSKI_LUK_01.pdf

(1) Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012,
για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 425/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαΐου 2013
για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο
μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Pesca di
Leonforte (ΠΓΕ)]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου
2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδά
φιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την
αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση τροποποίησης των προ
διαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Pe
sca di Leonforte», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 622/2010 της Επιτροπής (2).
Η αίτηση έχει ως στόχο την τροποποίηση των προδιαγρα
φών, με την κατάργηση της ανώτατης περιεκτικότητας σε
διαλυτά στερεά της περιγραφής προϊόντος και με την τρο
ποποίηση του καταλόγου των αποδεκτών έρριζων υποκείμε
νων και της απόστασης φύτευσης για τον κυπελλοειδή τύπο
κλαδέματος στη μέθοδο παραγωγής.

(3)

Η Επιτροπή εξέτασε τη σχετική τροποποίηση και κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι είναι αιτιολογημένη. Δεδομένου ότι η
τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας, κατά την έννοια του
άρθρου 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει, χωρίς
να ανατρέξει στη διαδικασία των άρθρων 50 έως 52 του εν
λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι προδιαγραφές της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Pe
sca di Leonforte» τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Το ενιαίο έγγραφο, που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία των προ
διαγραφών, παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 182 της 16.7.2010, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εγκρίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Pesca di Leonforte»:
Περιγραφή του προϊόντος: Κρίθηκε σκόπιμο να αναφέρεται αποκλειστικά η ελάχιστη περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά, ώστε να
αποφεύγεται ο αποκλεισμός των ροδάκινων με τιμές μεγαλύτερες των 13 βαθμών Brix. Πρόκειται για βελτιωτική τροποποίηση
που επιτρέπει τη χρήση της ονομασίας «Pesca di Leonforte» για καρπούς μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε σάκχαρα από αυτήν
που προβλεπόταν προηγουμένως.
Μέθοδος παραγωγής: Τροποποιήθηκαν τα αποδεκτά έρριζα υποκείμενα: είναι αποδεκτά τα έρριζα υποκείμενα, με την προσθήκη
έρριζων υποκειμένων ροδακινιάς (σπορόφυτα και κλωνικά) και υβριδίων δαμασκηνιάς, με αποδεδειγμένη συμβατότητα με τους
οικότυπους και αποδεδειγμένη προσαρμογή στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δοκιμές με αυτά τα έρριζα υποκείμενα
πρέπει υποχρεωτικά να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης περιοχής που ορίζεται στις προδιαγραφές παραγωγής. Στο ίδιο
σημείο τροποποιείται η απόσταση φύτευσης για τον κυπελλοειδή τύπο κλαδέματος (vaso semplice ή vasetto ritardato), καθώς
διευκολύνει τους καλλιεργητές και εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένους ροδακινώνες της περιοχής παραγωγής. Τέλος, ως συνέπεια
των ανωτέρω, αυξάνεται σε 25 τόνους η μέγιστη παραγωγή ανά εκτάριο, χωρίς τροποποίηση της πυκνότητας φύτευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1)
«PESCA DI LEONFORTE»
Αριθ. ΕΚ: IT-PGI-0105-01006-20.06.2012
ΠΓΕ (X) ΠΟΠ ( )
1.

Ονομασία
Όνομα: «Pesca di Leonforte»

2.

Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
Ιταλία

3.

Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1. Τύπος προϊόντος
Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα
3.2. Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1
Το προϊόν «Pesca di Leonforte» με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη είναι το προϊόν της καλλιέργειας δύο τοπικών
οικοτύπων ροδάκινου, του Bianco di Leonforte και του Giallone di Leonforte, που δεν είναι καταχωρισμένα στον εθνικό
κατάλογο των ποικιλιών.
Κατά τη διάθεσή του στην αγορά, το ροδάκινο «Pesca di Leonforte» με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη πρέπει να
διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: να έχει όψη φρέσκια και ακέραια·να είναι υγιές, χωρίς προσβολή από μύκητες ή
αλλοιώσεις που το καθιστούν ακατάλληλο για κατανάλωση. Πρέπει επίσης να είναι καθαρό, δηλαδή χωρίς ορατές ξένες
ουσίες και χωρίς παράσιτα σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης·να είναι απαλλαγμένο από ξένες οσμές ή/και γεύσεις.
Η ελάχιστη τιμή της σύστασης της σάρκας, μετρούμενη με πενετρόμετρο με αιχμή 8 mm, πρέπει να είναι 4,5 Kg/cm2 για
τον οικότυπο Giallone di Leonforte και 3,5 Kg/cm2 για τον οικότυπο Bianco di Leonforte, η περιεκτικότητα σε διαλυτά
στερεά να είναι τουλάχιστον 11 βαθμοί Brix και το βάρος των καρπών να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 350 gr. Το σχήμα
των καρπών πρέπει να είναι σφαιρικό και τα ημίσεά τους ασύμμετρα. Στον οικότυπο Bianco di Leonforte, η σάρκα έχει λευκό
χρώμα και ο φλοιός λευκό με κόκκινες γραμμώσεις, που δεν είναι πάντοτε εμφανείς· στον οικότυπο Giallone di Leonforte, η
σάρκα έχει κίτρινο χρώμα και ο φλοιός κίτρινο με κόκκινες γραμμώσεις, που δεν είναι πάντοτε εμφανείς. Η σάρκα πρέπει να
είναι προσκολλημένη στον πυρήνα.
Μπορούν να λάβουν την ΠΓΕ «Pesca di Leonforte» μόνο τα ροδάκινα της κατηγορίας Extra και I.
3.3. Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)
—
3.4. Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης)
—
3.5. Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής
Είναι υποχρεωτική η χρήση μικρής σακούλας από χαρτί περγαμηνής για τη μηχανική προστασία από τους παθογόνους
παράγοντες, το οποίο εφαρμόζεται στη φάση κατά την οποία η δρύπη φθάνει σε μέγεθος καρυδιού και, σε κάθε περίπτωση,
το αργότερο τον Ιούλιο. Η συγκομιδή εκτελείται από το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του
Νοεμβρίου. Οι δρύπες πρέπει να συλλέγονται χειρωνακτικά αποφεύγοντας τις πιο θερμές ώρες της ημέρας και την άμεση
έκθεση των συγκομιζόμενων καρπών στον ήλιο. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο διαχωρισμό του καρπού από το
κλαδί, που πρέπει να εκτελείται χωρίς να προκαλείται βλάβη στον ποδίσκο. Πρέπει επίσης να αφαιρείται το σύρμα που
χρησιμεύει για να δένονται τα σακουλάκια από χαρτί περγαμηνής, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στους
καρπούς.
3.6. Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.
Τα ροδάκινα «Pesca di Leonforte» ΠΓΕ πρέπει να συσκευάζονται εντός της περιοχής παραγωγής ώστε να αποφεύγεται ο
κίνδυνος να προκληθούν, λόγω της μεταφοράς και των υπερβολικών χειρισμών, κηλίδες και μώλωπες στους καρπούς με
επακόλουθη προσβολή από μύκητες και παθογόνους οργανισμούς που θα έβλαπταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
προϊόντος.
(1) Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012,
για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
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Τα ροδάκινα «Pesca di Leonforte» ΠΓΕ πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε χαρτονένια ή ξύλινα τελάρα ή κουτιά, ή σε
καλάθια διαφόρων σχημάτων χωρητικότητας 0,5 έως 6 kg. Κάθε ατομική ή ομαδική συσκευασία πρέπει να περιέχει καρπούς
της ίδιας ποικιλίας, κατηγορίας, μεγέθους ή βαθμού ωρίμασης. Απαιτείται ομοιομορφία του χρωματισμού αναλόγως του
οικοτύπου. Οι καρποί πρέπει να διατάσσονται σε μία μόνο στρώση και να διαχωρίζονται μεταξύ τους με προστατευτικό
υλικό. Το προστατευτικό ή/και διακοσμητικό υλικό πρέπει να είναι καινούργιο, άοσμο και αβλαβές· επιπλέον, το προϊόν δεν
πρέπει να έρχεται σε επαφή με μελάνες ή/και κόλλες σφράγισης ή επισήμανσης. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι απαλλαγ
μένες από ξένα σώματα.
Κάθε συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη με τρόπο ώστε κατά το άνοιγμά της να θραύεται η σφραγίδα και, επομένως,
να μην είναι δυνατό να μεταβληθεί το περιεχόμενό της σε καμία φάση της συσκευασίας.
3.7. Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση
Στην ετικέτα πρέπει να εμφαίνονται ο λογότυπος της ονομασίας και το κοινοτικό γραφικό σύμβολο.
Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε άλλου χαρακτηρισμού ο οποίος δεν προβλέπεται ρητά. Επιτρέπεται ωστόσο η χρήση
ενδείξεων που παραπέμπουν σε ιδιωτικά εμπορικά σήματα, εφόσον δεν έχουν εγκωμιαστικό χαρακτήρα και δεν παραπλανούν
τον καταναλωτή.
Ο λογότυπος της ονομασίας αποτελείται από ωοειδές περίγραμμα, στο εσωτερικό του οποίου απεικονίζεται το Granfonte,
μνημείο που αποτελεί το σύμβολο της κοινότητας Leonforte και πάνω στο οποίο, σε πρώτο πλάνο, υπερτίθεται ένα
ροδάκινο συσκευασμένο σε σακουλάκι. Στο εσωτερικό του ωοειδούς σχήματος, στο άνω τμήμα, στο κέντρο, αναγράφεται
η ένδειξη «Pesca di Leonforte», ενώ στο κάτω τμήμα, στο κέντρο, αναγράφεται το αρκτικόλεξο IGP (ΠΓΕ). Το περίγραμμα
έχει έντονο πράσινο χρώμα, το φόντο αχνοκίτρινο, το μνημείο Granfonte πράσινο, όπως και οι ενδείξεις «Pesca di
Leonforte» και «IGP», το ροδάκινο είναι πορτοκαλοκίτρινο με πράσινο φύλλο, το σακουλάκι λευκό με γκρι σκιά και με
ένα μαύρο σύρμα που υπογραμμίζει τα άκρα του, ενώ τέλος, ένα σύρμα σε μαύρο χρώμα μαρτυρεί το κλείσιμό του.

4.

Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής
Η περιοχή παραγωγής του προϊόντος «Pesca di Leonforte» ΠΓΕ καλύπτει τις κοινότητες Leonforte, Enna, Calascibetta,
Assoro και Agira, στην επαρχία της Enna.

5.

Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

5.1. Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής
Η περιοχή καλλιέργειας του ροδάκινου «Pesca di Leonforte» ΠΓΕ είναι από πλευράς γεωγραφικής θέσης στην «καρδιά» της
Σικελίας. Τα εδάφη είναι προσχωσιγενούς τύπου, μέτριας χαλαρότητας· πρόκειται για εδάφη μεγάλου βάθους, αργιλώδη και
πλούσια σε οργανικές ύλες. Το κλίμα είναι μεσογειακό, χαρακτηριζόμενο από θερμά και ξηρά καλοκαίρια μεγάλης
διάρκειας και από ήπιους και βροχερούς χειμώνες. Οι βροχοπτώσεις είναι συγκεντρωμένες στην περίοδο ΟκτωβρίουΜαρτίου. Επιπλέον, στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μεταξύ των γεωργών η πρακτική
του «insacchettamento» (ενσάκωση) των καρπών πάνω στο δέντρο σε σακουλάκια, με την οποία εξασφαλίζεται η προστασία
από μολυσματικούς παράγοντες και καθίσταται δυνατή η ευνοϊκή έκβαση της ωρίμασης, με τήρηση των χρόνων συγκο
μιδής.
5.2. Ιδιοτυπία του προϊόντος
Η σκληρότητα, η όψιμη ωρίμαση και η πρακτική της ενσάκωσης διακρίνουν το ροδάκινο «Pesca di Leonforte» ΠΓΕ από τα
άλλα προϊόντα της ίδιας εμπορικής κατηγορίας.
Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά όταν τα άλλα προϊόντα της ίδιας εμπορικής
κατηγορίας έχουν εξαντληθεί. Η συγκομιδή εκτελείται πράγματι από το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου έως το πρώτο
δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Ιδιαιτερότητα του «Pesca di Leonforte» ΠΓΕ είναι, εδώ και πολλές δεκαετίες, η πρακτική της
ενσάκωσης των καρπών πάνω στο φυτό, ως μέθοδος καταπολέμησης της μεσογειακής μύγας (Ceratitis capitata). Η μέθοδος
αυτή αποτέλεσε με την πάροδο του χρόνου ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της συγκεκριμένης παραγωγής και
προσέδωσε στους καρπούς μεγαλύτερη αντοχή στην πτώση, καθώς προστατεύονται από ένα σακουλάκι από ασημί χαρτί
περγαμηνής, ανθεκτικό στη βροχή.
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5.3. Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ)
ή με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ)
Η αίτηση αναγνώρισης του «Pesca di Leonforte» ΠΓΕ αιτιολογείται από τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος
που είναι γνωστό για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όπως η σκληρότητα και η όψιμη ωρίμαση, η οποία έχει ως
επακόλουθο την παρουσία του στην αγορά σε περιόδους κατά τις οποίες τα ροδάκινα λείπουν σχεδόν παντελώς. Η εργασία
του ροδακινοπαραγωγού είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς αυτός, έχοντας αντιληφθεί ότι έχει στα χέρια του ένα μοναδικό
προϊόν, έγινε ο ίδιος διαχειριστής της παραγωγής του. Συχνά επιστρατεύει για την ενσάκωση τα μέλη της οικογένειάς του,
τα οποία δουλεύουν σκληρά νυχθημερόν. Από την πώληση των προϊόντων τους οι ροδακινοπαραγωγοί της περιοχής έχουν
αποκτήσει ένα εισόδημα χάρη στο οποίο έχει βελτιωθεί το βιοτικό τους επίπεδο.
Εδώ και μια 20ετία περίπου, η καλλιέργεια του ροδάκινου «Pesca di Leonforte» έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, όχι
μόνον στην περιοχή παραγωγής, αλλά και στις γειτονικές κοινότητες, χάρη στην ετήσια γιορτή που διεξάγεται την πρώτη
Κυριακή του Οκτωβρίου στο ιστορικό κέντρο της κωμόπολης που έκτισε ο πρίγκιπας Nicolò Placido Branciforti τον 17ο
αιώνα. Η εκδήλωση αυτή, που συντελεί στην προώθηση και την αξιοποίηση του προϊόντος, καθιερώθηκε το 1982 από τις
κοινοτικές αρχές της εποχής εκείνης με σκοπό να αποτελέσει κίνητρο ανάπτυξης της ροδακινοπαραγωγής και να γνωρίσουν
οι καταναλωτές της νήσου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός μοναδικού προϊόντος. Η εκδήλωση, που ονομάστηκε «Sagra
della pesca di Leonforte» (Γιορτή του Ροδάκινου του Leonforte), υπήρξε από την πρώτη στιγμή μια ευκαιρία προώθησης
αυτού του όψιμου προϊόντος.
Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών
(Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 (1))
Η εθνική διαδικασία ένστασης ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της πρότασης αναγνώρισης της προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης «Pesca di Leonforte» στην Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana αριθ. 106 της 8ης Μαΐου 2012. Το κείμενο των
τροποποιημένων προδιαγραφών μπορεί να αναζητηθεί στο Διαδίκτυο:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

(1) Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012,
για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 426/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2013
για την προσαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1120/2009, (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 και (ΕΚ) αριθ.
1122/2009 όσον αφορά τους εκτελεστικούς κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις στην Κροατία
αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τις επενδύ
σεις αυτές έχει συνδεθεί με το έτος ένταξης του σχετικού
τομέα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου κράτους
μέλους. Η ίδια διάταξη για τις επενδύσεις θα πρέπει να
ισχύει στην Κροατία, δεδομένου ότι η Κροατία έχει εφαρμό
σει συνδεδεμένες ενισχύσεις σε ορισμένους τομείς που απο
τελούν αντικείμενο ένταξης στο αποσυνδεδεμένο καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καθο
ριστεί προθεσμία κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι
επενδύσεις στην Κροατία προκειμένου να ληφθούν υπόψη
για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το
άρθρο 50,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Κροατία αναμένεται να προσχωρήσει στην Ένωση την 1η
Ιουλίου 2013.

(2)

Σύμφωνα με το παράρτημα V τμήμα 4.III. της πράξης προ
σχώρησης, η επιστροφή των άμεσων ενισχύσεων που χορη
γούνται στους γεωργούς στην Κροατία για το ημερολογιακό
έτος 2013 εξαρτάται από την εφαρμογή εκ μέρους της
Κροατίας, πριν την προσχώρηση, κανόνων ταυτόσημων με
εκείνους που προβλέπονται για τις εν λόγω άμεσες ενισχύ
σεις στους σχετικούς κανονισμούς του Συμβουλίου και της
Επιτροπής. Η Κροατία αποφάσισε να εφαρμόσει το καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης μετά την προσχώρησή της. Συνεπώς, το
2013 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος
αυτού στην Κροατία σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της
19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανό
νων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (1).

(3)

(4)

Στην Κροατία, οι διατάξεις για την παρακράτηση κατά την
πώληση δικαιωμάτων ενίσχυσης θα πρέπει να είναι ίδιες με
εκείνες που εφαρμόζονται από άλλα κράτη μέλη τα οποία
έχουν περιφερειοποιήσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής, της
29ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέ
πεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (2), τα νέα κράτη
μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης μπο
ρούν να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να χορηγούν
δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξήσουν την αξία των δικαιω
μάτων ενίσχυσης, εφόσον οι γεωργοί επενδύουν σε τομείς
που υπόκεινται σε πλήρη ή μερική ένταξη των συνδεδεμένων
ενισχύσεων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Η περίοδος

(1) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.
(2) ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 1.

(5)

Το κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009
καθορίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για το καθεστώς ενι
αίας ενίσχυσης στα νέα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Το εν λόγω κεφάλαιο θα πρέπει
επίσης να ισχύει για την Κροατία, δεδομένου ότι αποφάσισε
να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από την ημε
ρομηνία προσχώρησής της.

(6)

Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1121/2009
της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στή
ριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους
IV και V (3) καθορίζει τις επιλέξιμες περιοχές για τη χορή
γηση πριμοδότησης για τις αίγες και το παράρτημα V καθο
ρίζει τη μέση γαλακτοπαραγωγική απόδοση που αναφέρεται
στο άρθρο 63 του εν λόγω κανονισμού. Με επιστολή της
14ης Σεπτεμβρίου 2012, η Κροατία διαβίβασε στην Επι
τροπή τα σχετικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν
στα παραρτήματα αυτά.

(7)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της
Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη
θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολ
λαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρω
μένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προ
βλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών
διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση
στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για
τον αμπελοοινικό τομέα (4), προβλέπει τον τρόπο καθορι
σμού της αναλογίας αναφοράς για τη διατήρηση γης ως
μόνιμου βοσκοτόπου σε επίπεδο κράτους μέλους για τους
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009. Κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη η προ
σχώρηση της Κροατίας στο πλαίσιο αυτό.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 57α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009, η Κροατία πρέπει να δημιουργήσει ειδικό εθνικό

(3) ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 27.
(4) ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 65.
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αποθεματικό αποναρκοθέτησης από το οποίο θα χορηγού
νται δικαιώματα ενίσχυσης για τις αποναρκοθετημένες περιο
χές. Οι κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1122/2009 σχετικά με τον προσδιορισμό και την καταχώ
ριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης καθώς και εκείνοι σχετικά
με τις αιτήσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης
θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα δικαιώματα ενίσχυσης για
τις αποναρκοθετημένες περιοχές.
(9)

Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1120/2009, (ΕΚ)
αριθ. 1121/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 θα πρέπει να
τροποποιηθούν αναλόγως,

9.5.2013

1) Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΙΓΕΣ

1. Βουλγαρία: ολόκληρη η χώρα.
2. Κροατία: ολόκληρη η χώρα.
3. Κύπρος: ολόκληρη η χώρα.
4. Πορτογαλία: ολόκληρη η χώρα, με εξαίρεση τις Αζόρες.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

5. Σλοβενία: ολόκληρη η χώρα.
Άρθρο 1
Προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009

6. Σλοβακία: όλες οι ορεινές περιοχές, κατά την έννοια του
άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.»

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 16 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Για την Κροατία, τα ποσοστά μείωσης που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μετά
την αφαίρεση από την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης ατέλειας
που ισούται με τη μοναδιαία αξία η οποία υπολογίζεται σύμ
φωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009.».
2) Στο άρθρο 21, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3.
Για την Κροατία, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τηρουμέ
νων των αναλογιών όσον αφορά τις επενδύσεις που πραγματο
ποιούνται στους τομείς εκείνους που υπόκεινται σε ένταξη στο
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο εφαρμόζει η Κροατία από
το 2013. Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι επενδύσεις που ολο
κληρώνονται πριν την 1η Ιανουαρίου 2013.».
3) Ο τίτλος του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στα νέα
κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ενι
αίας στρεμματικής ενίσχυσης και στην Κροατία».

2) Στο παράρτημα V, η ακόλουθη σειρά παρεμβάλλεται μετά τη
Γαλλία:
«Κροατία

5 571».
Άρθρο 3

Προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 7α:
«7α.
εξής:

Για την Κροατία, η αναλογία αναφοράς καθορίζεται ως

α) Η έκταση των μόνιμων βοσκοτόπων είναι η έκταση των μόνι
μων βοσκοτόπων που δηλώθηκαν από τους γεωργούς το
2013 σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8 του παρό
ντος κανονισμού.
Οι εκτάσεις που ήταν μόνιμοι βοσκότοποι το 2013 και
έχουν δασωθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2
τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 δεν λαμ
βάνονται υπόψη.
β) Η συνολική γεωργική έκταση είναι η συνολική γεωργική
έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς το 2013.».

4) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:

2) Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:

«1.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα νέα κράτη μέλη τα
οποία έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενί
σχυσης και στην Κροατία, εκτός αντίθετων διατάξεων του παρό
ντος κεφαλαίου.».

«στ) είδος δικαιωμάτων και, ιδίως, ειδικά δικαιώματα που προ
βλέπονται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009, δικαιώματα ενίσχυσης από το ειδικό εθνικό απο
θεματικό αποναρκοθέτησης της Κροατίας σύμφωνα με το
άρθρο 57α παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009, δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με το
άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και δικαιώματα ενίσχυσης που αποτε
λούν αντικείμενο παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 64
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·».

Άρθρο 2
Προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1121/2009
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 τροποποιείται ως εξής:
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3) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«1.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ή, κατά περίπτωση, την
αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, το αργότερο όμως την 15η
Μαΐου, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης, της ένταξης της συνδεδεμένης στήριξης, της εφαρμο
γής των άρθρων 46, 47 και 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 ή κατά τα έτη εφαρμογής των άρθρων 41, 57, 57α
ή του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω
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κανονισμού. Ωστόσο, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η
Φινλανδία και η Σουηδία μπορούν να καθορίσουν μεταγενέ
στερη ημερομηνία, το αργότερο όμως τη 15η Ιουνίου.».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει υπό την επιφύλαξη και από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης προσχώρησης της
Κροατίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 427/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2013
για την έγκριση σεληνομεθειονίνης που παρασκευάζεται από Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 ως
πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
1750/2006, (ΕΚ) αριθ. 634/2007 και (ΕΚ) αριθ. 900/2009, όσον αφορά τη μέγιστη συμπλήρωση με ζύμη
με προσθήκη σεληνίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(6)

Η Αρχή υπενθύμισε, στη γνώμη της που αναφέρεται ανωτέ
ρω, τη σύσταση που είχε διατυπώσει στη γνώμη που εξέδωσε
στις 15 Μαρτίου 2011 (3) όσον αφορά τον περιορισμό της
μέγιστης συμπλήρωσης με ζύμη με προσθήκη σεληνίου, μιας
οργανικής ένωσης του σεληνίου, σε 0,2 mg Se/kg πλήρους
ζωοτροφής για λόγους ασφάλειας των καταναλωτών. Οι
ζύμες με προσθήκη σεληνίου έχουν ήδη εγκριθεί με τους
κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1750/2006 (4) (ΕΚ)
αριθ. 634/2007 (5) και (ΕΚ) αριθ. 900/2009 (6). Συνεπώς,
οι εν λόγω άδειες θα πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με
το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση
επιπλέον προσθήκης ανόργανων ενώσεων του σεληνίου στις
ζωοτροφές, η συμπλήρωση με οργανικό σελήνιο δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 mg ανά kg πλήρους ζωοτροφής.

(7)

Επειδή η περαιτέρω χρήση των ζυμών με προσθήκη σεληνίου
ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών σε ποσοστά ενσωμάτωσης
μεγαλύτερα από 0,20 mg Se/kg πλήρους ζωοτροφής μπορεί
να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, οι
πρώτες ύλες ζωοτροφών και οι σύνθετες ζωοτροφές με υψη
λότερα επίπεδα ζυμών με προσθήκη σεληνίου θα πρέπει
σταδιακά να καταργηθούν. Για πρακτικούς λόγους, ωστόσο,
θα πρέπει να επιτραπεί περιορισμένη μεταβατική περίοδος
προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν
για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου
2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή
των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορή
γηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή
των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για
τη χορήγηση αυτής της άδειας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για τη χορήγηση άδειας
στη σεληνομεθειονίνη που παρασκευάζεται από Saccharomy
ces cerevisiae NCYC R646. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν
από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του
άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για τη σεληνομεθει
ονίνη, μια οργανική ένωση του σεληνίου, που παράγεται από
Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, ως πρόσθετης ύλης
ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, που πρέπει να ταξινομη
θεί στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες
ύλες».

(4)

(5)

Η γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων («η Αρχή») στις 15 Ιουνίου 2012 (2) κατέληγε
στο συμπέρασμα ότι η σεληνομεθειονίνη που παράγεται από
Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, υπό τους προτεινόμε
νους όρους χρήσης, δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στην
υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον
και ότι μπορεί να θεωρηθεί πραγματική πηγή σεληνίου για
όλα τα ζωικά είδη. Η Αρχή θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη
να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη
διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την
έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης
ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε
από το εργαστήριο αναφοράς το οποίο συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
Από την αξιολόγηση της σεληνομεθειονίνης που παράγεται
από Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 διαπιστώνεται ότι
πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπο
νται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω
παρασκευάσματος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Δελτίο ΕFSA 2012· 10(7):2778.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παρασκεύασμα που παρατίθεται στο παράρτημα και ανήκει στην
κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες» και στη
λειτουργική ομάδα «ενώσεις ιχνοστοιχείων» εγκρίνεται ως πρόσθετη
ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων υπό
τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Στη στήλη 9 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1750/2006, το κείμενο στη σειρά «3b8.10» αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται σε ζωοτροφές υπό μορφή
προμείγματος.
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Δελτίο ΕFSA 2011· 9(4):2110.
ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 9.
ΕΕ L 146 της 8.6.2007, σ. 14.
ΕΕ L 256 της 29.9.2009, σ. 12.
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2. Για την ασφάλεια των χρηστών: πρέπει να χρησιμοποιούνται
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας
κατά τον χειρισμό.
3. Μέγιστη συμπλήρωση με οργανικό σελήνιο: 0,20 mg Se/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.».
Άρθρο 3
Στη στήλη 9 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
634/2007, το κείμενο στη σειρά «3b8.11» αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται σε ζωοτροφές υπό μορφή
προμείγματος.
2. Για την ασφάλεια των χρηστών: πρέπει να χρησιμοποιούνται
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας
κατά τον χειρισμό.
3. Μέγιστη συμπλήρωση με οργανικό σελήνιο: 0,20 mg Se/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.».

«1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται σε ζωοτροφές υπό μορφή
προμείγματος.
2. Για την ασφάλεια των χρηστών: πρέπει να χρησιμοποιούνται
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας
κατά τον χειρισμό.
3. Μέγιστη συμπλήρωση με οργανικό σελήνιο: 0,20 mg Se/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.».
Άρθρο 5
Η παρασκευή ζωοτροφών που περιέχουν ζύμη με προσθήκη σελη
νίου σύμφωνα με τις ισχύουσες μέγιστες περιεκτικότητες στους
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1750/2006, (ΕΚ) αριθ. 634/2007 και
(ΕΚ) αριθ. 900/2009, πρέπει να συμμορφωθεί με τις νέες μέγιστες
περιεκτικότητες το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο έως τις
28 Ιουλίου 2013. Οι ζωοτροφές που περιέχουν ζύμη με προσθήκη
σεληνίου σύμφωνα με τις ισχύουσες μέγιστες περιεκτικότητες στους
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1750/2006, (ΕΚ) αριθ. 634/2007 και (ΕΚ)
αριθ. 900/2009, μπορούν να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντλη
θούν τα αποθέματα.

Άρθρο 4
Στη στήλη 9 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
900/2009, το κείμενο στη σειρά «3b8.12» αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
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Άρθρο 6
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός
ταυτοποίησης
της πρόσθετης
ύλης

Επωνυμία του
κατόχου της
άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Μέγιστη ηλικία

Όλα τα είδη

—

Μέγιστη περιεκτικότητα στοιχείου
(Se) σε mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Λήξη της
περιόδου ισχύος
της άδειας

Λοιπές διατάξεις

EL

Είδος ή
κατηγορία ζώου

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Κατηγορία διατροφικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: ενώσεις ιχνοστοιχείων
3b813

—

(Ζύμη
με
προσθήκη
σεληνίου,
ανενεργός)

Χαρακτηρισμός της πρόσθετης ύλης
Παρασκεύασμα οργανικού σεληνίου:
Περιεκτικότητα του
2 650 mg Se/kg

σεληνίου:

1 000

έως

Οργανικό σελήνιο > 98 % του συνολικού σελη
νίου
Σεληνομεθειονίνη > 70 % του συνολικού σεληνίου
Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας
Σεληνομεθειονίνη που παράγεται από Saccharomy
ces cerevisiae NCYC R646

0,50 (συνολι
κά)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώ
νεται σε ζωοτροφή υπό
μορφή προμείγματος.
2. Για την ασφάλεια των χρη
στών: μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια
ασφαλείας κατά το χειρισμό.
3. Μέγιστη συμπλήρωση
οργανικό σελήνιο:

με

0,20 mg Se/kg πλήρους
ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

Αναλυτική μέθοδος (1)
Για τον προσδιορισμό της σεληνομεθειονίνης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:
Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και
φασματομετρία μάζας επαγωγικώς συζευγμένου
πλάσματος (HPLC-ICPMS) ύστερα από τριπλή
πρωτεολυτική χώνευση.

29 Μαΐου
2023

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σεληνομεθει
ονίνη
που
παρασκευάζε
ται από Sac
charomyces
cerevisiae
NCYC R646

Για τον προσδιορισμό του συνολικού σεληνίου
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:
Φασματομετρία μάζας επαγωγικώς συζευγμένου
πλάσματος (ICPMS) ύστερα από χώνευση μικροκυ
μάτων με HNO3/H2O2.
Για τον προσδιορισμό του συνολικού σεληνίου στα
προμείγματα και τις ζωοτροφές:

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.

9.5.2013

Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης σχηματι
σμού υδριδίων (HGAAS) ύστερα από χώνευση
μικροκυμάτων με HNO3/H2O2
(EN 16159: 2012)
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 428/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2013
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 όσον αφορά τις διατάξεις του ΔΟΠΑ που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 929/2010
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 πρέπει, ως εκ τούτου,
να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004,
σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχεί
ρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργι
κότητα) (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Το κείμενο του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1033/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1)

Τo παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 της
Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των απαι
τήσεων που αφορούν τις διαδικασίες για τα σχέδια πτήσης
στο στάδιο προ πτήσης στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (2),
αναφέρεται σε διάφορες διατάξεις για την υποβολή, την
αποδοχή και τη διανομή των σχεδίων πτήσεων, καθώς και
τις μεταβολές κύριων στοιχείων των σχεδίων πτήσεων πριν
την πτήση, οι οποίες έχουν θεσπισθεί από τον Διεθνή Οργα
νισμό Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής «ΔΟΠΑ»). Από την
έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 929/2010 της Επιτροπής, της 18ης
Οκτωβρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1033/2006 σχετικά με τις διατάξεις του ΔΟΠΑ που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 (3), οι διατάξεις
αυτές έχουν τροποποιηθεί από τον ΔΟΠΑ.

(2)

Οι αναφορές που περιέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1033/2006 πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε τα κράτη
μέλη να εκπληρώσουν τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις
τους και να εξασφαλισθεί συνοχή με το διεθνές ρυθμιστικό
πλαίσιο.

(3)

Οι τελικές διατάξεις του ΔΟΠΑ για τα σχέδια πτήσεων
εγκρίθηκαν και άρχισαν να ισχύουν από τις 15 Νοεμβρίου
2012. Συνεπεία αυτού, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχί
σει να ισχύει από τις 15 Νοεμβρίου 2012. Επειδή οι εν
λόγω διατάξεις του ΔΟΠΑ δημοσιεύθηκαν μόλις στις
30 Δεκεμβρίου 2012, δεν ήταν δυνατή η μνεία τους πριν
τις 15 Νοεμβρίου 2012. Επομένως, ο παρών κανονισμός
πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ.

Άρθρο 1

«Διατάξεις του ICAO που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρά
γραφος 1
1. Κεφάλαιο 3 τμήμα 3.3 (σχέδια πτήσης) του παραρτήματος 2
του ΔΟΠΑ — Κανόνες αέρος (10η έκδοση του Ιουλίου
2005, η οποία περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις έως
τον αριθ. 42).
2. Κεφάλαιο 4 τμήμα 4.4 (σχέδια πτήσης) και κεφάλαιο 11
παράγραφος 11.4.2.2 (μηνύματα κινήσεων) του εγγρ. 4444
PANS-ATM της ΔΟΠΑ (15η έκδοση του 2007, η οποία
περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις έως τον αριθ. 4).
3. Κεφάλαιο 2 (σχέδια πτήσης) και κεφάλαιο 6 παράγραφος
6.12.3 (Εκτιμήσεις ορίων) των Συμπληρωματικών Περιφερει
ακών Διαδικασιών, έγγρ. 7030, Ευρωπαϊκές (EUR) Συμπλη
ρωματικές Περιφερειακές Διαδικασίες (5η έκδοση του 2008,
η οποία περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις έως τον αριθ.
7).».
Άρθρο 2
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 929/2010 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26.
(2) ΕΕ L 186 της 7.7.2006, σ. 46.
(3) ΕΕ L 273 της 19.10.2010, σ. 4.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 429/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2013
για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών
αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος
A του εν λόγω κανονισμού.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011
της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και
των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136
παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει,
κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορι
κών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα
κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη
ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτε
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων
υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο
παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την
ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

25,2
61,1
100,4
114,4
75,3

0707 00 05

AL
TR
ZZ

55,3
130,4
92,9

0709 93 10

AL
TR
ZZ

78,9
138,8
108,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TR
ZZ

45,2
66,3
52,1
72,9
59,1

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

98,8
103,5
101,2

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

122,9
88,9
122,2
88,0
30,3
151,1
206,7
111,4
115,2

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός
«ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ BiH/20/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
της 24ης Απριλίου 2013
σχετικά με τον διορισμό του αρχηγού της μονάδας διοίκησης της ΕΕ στη Νάπολη για τη στρατιωτική
επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2013/216/ΚΕΠΠΑ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη
θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπό
νηση και στην εφαρμογή αποφάσεων και δράσεων της Ένω
σης που έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας.

(7)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης εξέδωσε στις 12
και 13 Δεκεμβρίου 2002 δήλωση, σύμφωνα με την οποία οι
διευθετήσεις «Βερολίνο +» και η υλοποίησή τους θα έχουν
εφαρμογή μόνο σε όσα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ταυτόχρονα
είτε μέλη του ΝΑΤΟ είτε μέρη της «Εταιρικής Σχέσης για
την Ειρήνη» και έχουν, ως εκ τούτου, συνάψει διμερείς συμ
φωνίες ασφάλειας με το ΝΑΤΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 38 τρίτο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2004/570/ΚΕΠΠΑ του Συμβου
λίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη στρατιωτική επιχεί
ρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1), και ιδίως
το άρθρο 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του γενικού γραμμα
τέα/Ύπατου Εκπροσώπου και του γενικού γραμματέα του
ΝΑΤΟ, στις 28 Σεπτεμβρίου 2004 και στις 8 Οκτωβρίου
2004, αντιστοίχως, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συμφώ
νησε να τοποθετηθεί ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου
της διοίκησης συμμαχικών δυνάμεων στη Νάπολη ως αρχη
γός της μονάδας διοίκησης της ΕΕ στη Νάπολη.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής δράσης
2004/570/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επι
τροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) να ασκήσει την πολι
τική και στρατηγική διεύθυνση της στρατιωτικής επιχείρησης
της ΕΕ.

(3)

Στις 15 Ιουνίου 2010 η ΕΠΑ εξέδωσε την απόφαση
BiH/16/2010 (2) για τον διορισμό του υποστρατήγου Lean
dro DE VICENTI ως αρχηγού της μονάδας διοίκησης της ΕΕ
στη Νάπολη για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

(4)

(5)

O διοικητής επιχειρήσεων της ΕΕ συνέστησε να διορισθεί ο
αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου της διοίκησης συμμα
χικών δυνάμεων στη Νάπολη, ο στρατηγός Leonardo DI
MARCO, ως αρχηγός της μονάδας διοίκησης της ΕΕ στη
Νάπολη για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένω
σης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για να διαδεχθεί τον υποστρά
τηγο Leandro DE VICENTI.
Η στρατιωτική επιτροπή της ΕΕ υποστήριξε τη σύσταση.

(1) ΕΕ L 252 της 28.7.2004, σ. 10.
(2) ΕΕ L 155 της 22.6.2010, σ. 33.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο στρατηγός Leonardo DI MARCO διορίζεται αρχηγός της μονάδας
διοίκησης της ΕΕ στη Νάπολη για τη στρατιωτική επιχείρηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από τις 28 Απριλίου
2013.
Άρθρο 2
Η απόφαση BiH/16/2010 καταργείται.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 28η Απριλίου 2013.

Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2013.
Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας
Ο Πρόεδρος
O. SKOOG
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 363/2013 του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111 της 23ης Απριλίου 2013)
Στη σελίδα 2, στο παράρτημα ΙΙ, το σημείο Α «Πρόσωπα» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«A. Πρόσωπα
Όνομα

)

Ημερομηνία
καταχώρισης

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία γεννήσεως: 11 Σεπτεμ
βρίου 1965,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
D1903

Πρόεδρος Δημοκρατίας· εμπνευστής και καθοδηγητής της κατα
στολής των διαδηλώσεων.

23.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 8 Δεκεμβρίου
1967,
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
4138

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων του Στρατού,
μέλος της κεντρικής διοίκησης του κόμματος Μπάαθ, ισχυρός
άνδρας της Δημοκρατικής Φρουράς· αδελφός του Προέδρου
Bashar Al-Assad· βασικός επιστάτης της βίαιης καταστολής
των διαδηλώσεων.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 19 Φεβρουα
ρίου 1946,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου 983

Αρχηγός της συριακής Διεύθυνσης Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας (GID)· ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδη
λώσεων.

9.5.2011

Πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας στην
Dara’a· εξάδελφος του Προέδρου Bashar Al-Assad· ενεχόμενος
στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

9.5.2011

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

Maher ( ) (άλλως
Mahir) Al-Assad (

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (άλλως
Mamlouk)

4.

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

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (άλλως Hafez
Makhlouf

Ημερομηνία γεννήσεως: 2 Απριλίου
1971,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
2246

Συνταγματάρχης, διοικητής μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Πλη
ροφοριών Ασφαλείας, Τμήμα Δαμασκού· εξάδελφος του Προέ
δρου Bashar Al-Assad· στενός συνεργάτης του Maher AlAssad· ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

9.5.2011

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (άλλως
Mohammed Dib
Zeitoun)

Ημερομηνία γεννήσεως: 20 Μαΐου
1951,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
D000001300

Αρχηγός της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας· ενεχόμενος στη
βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

9.5.2011

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πολιτικής Ασφάλειας στην Μπανιγιάς,
εμπλέκεται στην καταστολή των διαδηλώσεων στη Μπάιντα.

9.5.2011

8.

Rami (
(
)

Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Ιουλίου
1969,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διαβατηρίου 454224

Σύριος επιχειρηματίας· εξάδελφος του Προέδρου Bashar AlAssad· ελέγχει τις επενδυτικές εταιρείες Al Mahreq, Bena Pro
perties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company και μέσω
αυτών παρέχει χρηματοδότηση και στήριξη στο καθεστώς.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Έτος γεννήσεως: 1953
Τόπος γεννήσεως: Hama
διπλωματικό διαβατήριο αριθ.
D0005788

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας του Συριακού
Στρατού(SMI). συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου
πληθυσμού.

9.5.2011

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας της Συριακής
Αεροπορίας. συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πλη
θυσμού.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 3 Μαΐου
1953,
Τόπος γεννήσεως: Dara’a;
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
D000000887

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας του Συριακού
Στρατού, Τμήμα Κυβερνείου της Υπαίθρου της Δαμασκού. συμ
μετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 18 Ιουνίου
1962,
Τόπος γεννήσεως: Kerdala;
αριθ. διαβατηρίου 88238

Ενέχεται σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού ως μέρος
της πολιτοφυλακής Shabiha.

9.5.2011

)

)

)

) Makhlouf

)

)

10.

Jamil (
) (άλλως
Jameel) Hassan (
)

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

EL
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Όνομα

13.

Munzir (
Al-Assad (

)
)

) Shawkat

9.5.2013

Ημερομηνία
καταχώρισης

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία γεννήσεως: 1 Μαρτίου
1961,
Τόπος γεννήσεως: Λαοδικεία
αριθμοί διαβατηρίου 86449 και
842781

Ενέχεται σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού ως μέρος
της πολιτοφυλακής Shabiha.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 15 Ιανουα
ρίου 1950,
Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς

Υπαρχηγός επιτελείου ασφάλειας και αναγνώρισης· συμμετείχε
σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

14.

Asif (
(
)

15.

Hisham (
) Ikhtiyar
(
,
,
) (άλλως Al
Ikhtiyar, Bikhtiyar,
Bikhtyar, Bekhtyar,
Bikhtiar, Bekhtyar)

Έτος γεννήσεως: 20 Ιουλίου 1941,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός,

Αρχηγός της συριακής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας· συμμε
τείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.
Πιστεύεται ότι σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό της 18ης
Ιουλίου 2012

23.5.2011

16.

Faruq (
) (άλλως
Farouq, Farouk) Al
Shar’ (
) (άλλως
Al Char’, Al Shara’, Al
Shara)

Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Δεκεμ
βρίου 1938

Αντιπρόεδρος της Συρίας· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του
άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

17.

Muhammad (
)
Nasif (
)
(άλλως Naseef, Nassif,
Nasseef, Nasief)
Khayrbik (
,
) (άλλως Khier
Bek)

Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Απριλίου
1937 (ή 20 Μαΐου 1937)
Τόπος γεννήσεως: Hama
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
0002250
αριθ. διαβατηρίου 000129200

Αναπληρωτής αντιπρόεδρος της Συρίας, υπεύθυνος για θέματα
εθνικής ασφάλειας· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου
πληθυσμού.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Ημερομηνία γεννήσεως: 20 Μαΐου
1966,
αριθ. διαβατηρίου 002954347

Σύριος επιχειρηματίας και τοπικός πράκτορας για πολλές αλλο
δαπές εταιρίες· συνέταιρος του Maher al-Assad, διαχειρίζεται
μέρος των χρηματοοικονομικών του συμφερόντων και στο πλαί
σιο αυτών του των καθηκόντων παρέχει χρηματοδότηση στο
καθεστώς.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (άλλως Eyad)
Makhlouf (
)

Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιανουα
ρίου 1973,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διαβατηρίου Ν001820740

Αδελφός του Rami Makhlouf και αξιωματούχος της Υπηρεσίας
Γενικών Πληροφοριών Ασφαλείας της Συρίας (GID), ενέχεται σε
πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

Σύμβουλος στρατηγικών υποθέσεων του Προέδρου, συμμετείχε
σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων υπεύθυνος
για τη συμμετοχή του στρατού στη βίαιη καταστολή ειρηνικών
διαδηλώσεων.
Σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό της 18ης Ιουλίου 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (
) (άλλως
Ehab, Iehab) Makhlouf
(
)

Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιανουα
ρίου 1973,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διαβατηρίου N002848852

Πρόεδρος της Syriatel, η οποία καταθέτει 50% των κερδών της
στη συριακή κυβέρνηση μέσω σχετικής σύμβασης.

23.5.2011

23.

Zoulhima (
)
(άλλως Zu al-Himma)
Chaliche (
)
(άλλως Shalish,
Shaleesh) (άλλως Dhu
al-Himma Shalish)

Έτος γεννήσεως: 1951 ή 1946 ή
1956;
Τόπος γεννήσεως: Kerdaha

Επικεφαλής της προεδρικής ασφάλειας· συμμετείχε στη βίαιη
καταστολή των διαδηλώσεων· πρώτος εξάδελφος του προέδρου
Bachar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (άλλως
Shalish, Shaleesh)
(άλλως Riyad Shalish)

Διευθυντής του Military Housing Establishment· παρέχει χρη
ματοδότηση στο καθεστώς· πρώτος εξάδελφος του προέδρου
Bachar Al-Assad.

23.6.2011

)
)

) Al
) (άλλως

EL

9.5.2013

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 127/29

Ημερομηνία
καταχώρισης

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

25.

Ταξίαρχος Διοικητής
Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)Ali (
)
Jafari (
) (άλλως
Jaafari, Ja’fari, Aziz;
άλλω Jafari, Ali, άλλως
Jafari, Mohammad Ali
γνωστός και ως Ja’fari,
Mohammad Ali·
γνωστός και ως JafariNajafabadi, Mohammad
Ali)

Ημερομηνία γεννήσεως: 1 Σεπτεμ
βρίου 1957,
Τόπος γεννήσεως: Yazd, Ιράν

Γενικός Διοικητής του ιρανικού Στρατού των φρουρών της Ισλα
μικής Επανάστασης, εμπλέκεται στην παροχή εξοπλισμού και
υποστήριξης του καθεστώτος της Συρίας για την καταστολή
των διαδηλώσεων.

23.6.2011

26.

Υποστράτηγος Qasem
(
) Soleimani
(
) (άλλως
Qasim Soleimany)

Διοικητής του ιρανικού Στρατού των φρουρών της Ισλαμικής
Επανάστασης, εμπλέκεται στην παροχή εξοπλισμού και υποστή
ριξης του καθεστώτος της Συρίας για την καταστολή των δια
δηλώσεων.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (άλλως
Taeb, Hassan· άλλως
Taeb, Hosein· άλλως
Taeb, Hossein· άλλως
Taeb, Hussayn· γνωστός
και ως Hojjatoleslam
Hossein Ta’eb)

Υποδιοικητής Πληροφοριών του ιρανικού Στρατού των φρου
ρών της Ισλαμικής Επανάστασης εμπλέκεται στην παροχή εξο
πλισμού και υποστήριξης του καθεστώτος για την καταστολή
των διαδηλώσεων

23.6.2011

28.

Khalid (
) (άλλως
Khaled) Qaddur (
)
(άλλως Qadour,
Qaddour)

Επαγγελματικός συνεργάτης του Maher Al-Assad· χρηματοδό
της του καθεστώτος.

23.6.2011

29.

Ra’if (
)
Al-Quwatly (
)
(άλλως Ri’af Al-Quwatli
άλλως Raeef Al-Kouatly)

Συνεταίρος του Maher Al-Assad και υπεύθυνος για τη διοίκηση
ορισμένων επιχειρηματικών του συμφερόντων· χρηματοδότης
του καθεστώτος.

23.6.2011

30.

Mohammad (
)
(άλλως Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Mufleh (
) (άλλως
Muflih)

Επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της
Συρίας στην πόλη Χάμα, ενέχεται στην καταστολή των διαδη
λώσεων.

1.8.2011

31.

Υποστράτηγος Tawfiq
(
) (άλλως
Tawfik) Younes
(
) (άλλως
Yunes)

Επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας της Γενικής
Διεύθυνσης Πληροφοριών Ασφαλείας· συμμετείχε σε πράξεις
βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

1.8.2011

32.

κ.Mohammed (
)
Makhlouf (
)
(άλλως Abu Rami)

Ημερομηνία γεννήσεως: 19.10.1932,
Τόπος γεννήσεως: Λαοδίκεια, Συρία

Στενός συνεργάτης και θείος από την πλευρά της μητέρας των
Bashar και Mahir al-Assad. Συνέταιρος και πατέρας των Rami,
Ihab και Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (άλλως Jaber)

Τόπος γεννήσεως: Λαοδίκεια

Συνεργάτης του Mahir al-Assad για την πολιτοφυλακή Shabi
ha. Ενεπλάκη άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμα
χου πληθυσμού και συντόνισε ομάδες της πολιτοφυλακής Sha
biha

1.8.2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Επικουρεί τον Maher Al-Assad, επικεφαλής της μονάδας της
στρατιωτικής αστυνομίας της 4ης μεραρχίας, ενέχεται σε ενέρ
γειες καταστολής.

23.8.2011

)

Έτος γεννήσεως: 1963,
Τόπος γεννήσεως: Τεχεράνη, Ιράν
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Διευθυντής του γραφείου προμηθειών του Υπουργείου Άμυνας
της Συρίας, το οποίο είναι αρμόδιο για όλες τις αγορές όπλων
του συριακού στρατού.

23.8.2011

Πολύ στενός συνεργάτης βασικών κυβερνητικών αξιωματούχων.
Χρηματοδοτεί την πολιτοφυλακή Shabiha στην περιοχή της
Λαοδικείας.

23.8.2011

Brigadier-General Rafiq
(
) (άλλως Rafeeq)
Shahadah (
)
(άλλως Shahada,
Shahade, Shahadeh,
Chahada, Chahade,
Chahadeh, Chahada)

Διοικητής του Κλάδου 293 (Εσωτερικές Υποθέσεις) της Στρα
τιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας της Συρίας (SMI)
στη Δαμασκό. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη βία
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Δαμασκό. Σύμβουλος του
Προέδρου Bashar Al-Assad για ζητήματα στρατηγικής και
στρατιωτικών πληροφοριών ασφαλείας.

23.8.2011

38.

Ταξίαρχος Jamea (
)
Jamea (
) (άλλως
Jami Jami, Jame’, Jami’)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Συρίας (SMI) στο Dayr az-Zor. Εμπλέκεται άμεσα στην
καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στο Dayr
az-Zor και στο Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Αναπληρωτής Υφυπουργός, πρώην Υπουργός Άμυνας, Ειδικός
Απεσταλμένος του Προέδρου Bashar Al-Assad.
Πιστεύεται ότι σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό της 18ης
Ιουλίου 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (
)
(άλλως Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Said
(
) (άλλως Sa’id,
Sa’eed, Saeed)
Bukhaytan (
)

Βοηθός Περιφερειακός Γραμματέας του Αραβικού Σοσιαλιστι
κού Κόμματος Μπάαθ από το 2005· Διευθυντής εθνικής ασφά
λειας του τοπικού κόμματος Μπάαθ για την περίοδο 20002005. Πρώην κυβερνήτης της Hama (1998-2000). Στενός
συνεργάτης του Προέδρου Bashar Al-Assad και του Maher
Al-Assad. Εκ των βασικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων του
καθεστώτος σε ό,τι αφορά την καταστολή κατά του άμαχου
πληθυσμού.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Υπεύθυνος για δολοφονίες στη Χάμα το 1980, ανακλήθηκε στη
Δαμασκό ως ειδικός σύμβουλος του προέδρου Bashar AlAssad.

23.8.2011

42.

Brigadier-General
Nawful (
)
(άλλως Nawfal, Nofal)
Al-Husayn (
)
(άλλως Al-Hussain,
Al-Hussein)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Συρίας (SMI) στο Idlib. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή
και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στην επαρχία Idlib.

23.8.2011

43.

Ταξίαρχος Husam
(
) Sukkar (

Προεδρικός σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας. Προεδρικός σύμ
βουλος των υπηρεσιών ασφαλείας σε ό,τι αφορά την καταστολή
και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.8.2011

44.

Ταξίαρχος Muhammed
(
) Zamrini
(
)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Συρίας (SMI) στο Homs. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή
και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στο Homs.

23.8.2011

45.

Lieutenant-General
Munir (
) (άλλως
Mounir, Mouneer,
Monir, Moneer,
Muneer) Adanov
(
) (άλλως Adnuf,
Adanof)

Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου, Επιχειρήσεις και Εκπαίδευση του
συριακού στρατού. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη
βία κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

23.8.2011

35.

Ali (
) Al-Salim
(
) (άλλως
Al-Saleem)

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

Ξάδελφος του Bashar Al-Assad,
πρώην επικεφαλής της εταιρείας “Ni
zar Oilfield Supplies”.

Έτος γεννήσεως: 1935
Τόπος γεννήσεως: Χαλέπι

) Douba (

)

Γεννηθείς το 1951
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(
)
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Fares (
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) (άλλως Fares
Shihabi; Fares Chihabi)

50.
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Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυν
σης Πληροφοριών Ασφαλείας (GID). Εμπλέκεται άμεσα στην
καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

23.8.2011

Πολιτοφυλακή Shabiha. Συνεργάτης του Maher Al-Assad σε
ό,τι αφορά την πολιτοφυλακή Shabiha. Ενεπλάκη άμεσα στην
καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού και συντό
νισε ομάδες της πολιτοφυλακής Shabiha.

23.8.2011

Στενός συνεργάτης του Maher Al-Assad. Γνωστός για την οικο
νομική του υποστήριξη προς το συριακό καθεστώς.

23.8.2011

Υιός του Ahmad Chehabi,
Ημερομηνία γεννήσεως: 7 Μαΐου
1972

Πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Χαλεπίου. Αντι
πρόεδρος της Cham Holding. Στηρίζει οικονομικά το συριακό
καθεστώς.

2.9.2011

Tarif (
) Akhras
(
,
) (άλλως
Al Akhras)

Ημερομηνία γεννήσεως: 2 Ιουνίου
1951,
Τόπος γεννήσεως: Χομς, Συρία
συριακό διαβατήριο αριθ.
0000092405

Επιφανής επιχειρηματίας, επωφελούμενος από το καθεστώς και
υποστηρικτής του. Ιδρυτής του Ομίλου Akhras (εμπορικά αγα
θά, εμπορία, επεξεργασία και υλικοτεχνική υποστήριξη) και
πρώην Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Χομς. Στε
νές επιχειρηματικές σχέσεις με την οικογένεια του Προέδρου AlAssad. Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συριακών Εμπορικών
Επιμελητηρίων. Παρείχε εγκαταστάσεις και κατοικίες για αυτο
σχέδια στρατόπεδα κράτησης, καθώς και τεχνική υποστήριξη
στο καθεστώς (λεωφορεία και φορτηγά μεταφοράς πολεμικών
οχημάτων).

2.9.2011

51.

Issam (
(
)

) Anbouba

Πρόεδρος της Anbouba Co. για
γεωργικοβιομηχανικά προϊόντα
Έτος γεννήσεως: 1952
Τόπος γεννήσεως: Χομς, Συρία

Παρέχει οικονομική στήριξη στον κατασταλτικό μηχανισμό και
τις παραστρατιωτικές ομάδες που ασκούν βία κατά του άμαχου
πληθυσμού της Συρίας. Παρέχει περιουσιακά στοιχεία (κτίρια,
αποθήκες) για αυτοσχέδια κέντρα κράτησης. Χρηματοδοτικές
σχέσεις με ανώτατους αξιωματούχους.

2.9.2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Ημερομηνία γεννήσεως: 01.01.1958,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
διαβατήριο υπ’ αριθμ. 004415063
λήγει στις 06.05.2015 (συριακό)

Επιχειρηματικός συνέταιρος των Ihab Makhlour και Nizar alAssad (στους οποίους επιβλήθησαν κυρώσεις στις 23.08.2011)·
συνιδιοκτήτης, μαζί με τον Rami Makhlour, της εταιρείας
ανταλλαγής συναλλάγματος al-diyar lil-Saraafa (άλλως Diar
Electronic Services), η οποία υποστηρίζει την πολιτική της
Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Έτος γεννήσεως: 1955
Τόπος γεννήσεως: Daraa

Ο Adib Mayaleh είναι υπεύθυνος για την παροχή οικονομικής
και χρηματοοικονομικής υποστήριξης στο συριακό καθεστώς
μέσω των αρμοδιοτήτων του ως Διοικητής της Κεντρικής Τρά
πεζας της Συρίας.

15.5.2012

54.

Major General Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (άλλως
Al-Ahmed)

Διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας
εις βάρος διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

55.

Colonel Lu’ai (
)
(άλλως Louay) al-Ali
(
)

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών, κλά
δος Dera’a. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας εις βάρος διαδηλωτών
στη Dera’a.

14.11.2011

56.

Αντιστράτηγος Αli (
)
Abdullah (
)
(άλλως Abdallah) Ayyub
(
)

Αναπληρωτής Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου (Προσωπικό και
ανθρώπινο δυναμικό). Υπεύθυνος για τη χρήση βίας εις βάρος
διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

57.

Αντιστράτηγος Jasim
(
) (άλλως Jasem,
Jassim, Jassem) al-Furayj
(
) (άλλως AlFreij)

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας
εις βάρος διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

Τόπος γεννήσεως: Λαοδικεία

) Hassan

)
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Διοικητής τάγματος της Δημοκρατικής Φρουράς. Συνεργάτης
του Maher al-Assad και του προέδρου al-Assad. Συμμετοχή
στη βίαιη καταστολή εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

Στρατηγός Ghassan
(
) Belal (
)

Διοικητής του ειδικού γραφείου της 4ης Μεραρχίας. Σύμβουλος
του Maher al-Assad και συντονιστής των επιχειρήσεων ασφα
λείας. Υπεύθυνος της βίαιης καταστολής εις βάρος αμάχων σε
ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

60.

Abdullah (
)
(άλλως Abdallah) Berri
(
)

Διευθύνει τις παραστρατιωτικές οργανώσεις της οικογένειας Ber
ri. Υπεύθυνος των φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών οργα
νώσεων που ενέχονται στη βίαιη καταστολή εις βάρος αμάχων
στο Χαλέπι.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής παρακολούθη
σης της Συρίας. Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και υποκίνηση
βίας εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

62.

Υποστράτηγος Zuhair
(
) (άλλως
Zouheir, Zuheir,
Zouhair) Hamad (
)

Αναπληρωτής αρχηγός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών
Ασφαλείας. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας σε ολόκληρη τη
Συρία, για τον εκφοβισμό και για βασανιστήρια εις βάρος των
διαδηλωτών.

14.11.2011

63.

Amar (
) (άλλως
Ammar) Ismael
(
) (άλλως
Ismail)

Πολιτικό προσωπικό - Αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας
ηλεκτρονικής παρακολούθησης (τμήμα πληροφοριών ασφαλείας
πεζικού). Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και υποκίνηση βίας
εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (άλλως
Ismael)

Μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής παρακολούθη
σης της Συρίας. Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και υποκίνηση
βίας εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

65.

Υποστράτηγος Nazih
(
)

Αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών
Ασφαλείας. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας σε ολόκληρη τη
Συρία, για τον εκφοβισμό των διαδηλωτών και για βασανιστήρια
εις βάρος τους.

14.11.2011

66.

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

Διοικητής τάγματος της 4ης Μεραρχίας. Υπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή εις βάρος του πληθυσμού στο Deir el-Zor.

14.11.2011

67.

Major General Wajih
(
) (άλλως Wajeeh)
Mahmud (
)

Διοικητής της 18ης μεραρχίας τεθωρακισμένων. Υπεύθυνος για
τη βία εις βάρος διαδηλωτών στο Χόμς.

14.11.2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (άλλως
Al Sabbagh)

Νομικός, οικονομικός σύμβουλος και διαχειριστής των υποθέ
σεων των Rami Makhlouf και Khaldoun Makhlouf. Συνεργά
της του Bachar al-Assad στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου
κατασκευής ακινήτων στη Λαοδικεία. Παρέχει χρηματοδοτική
στήριξη στο καθεστώς.

14.11.2011

69.

Αντιστράτηγος Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (

Αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου (Τεχνική υποστή
ριξη και τροφοδοσία). Υπεύθυνος για τη χρήση βίας εις βάρος
διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

Αναπληρωτής αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας
της Πολεμικής Αεροπορίας. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας σε
ολόκληρη τη Συρία, για τον εκφοβισμό των διαδηλωτών και για
βασανιστήρια εις βάρος τους.

14.11.2011

58.

Στρατηγός Aous (
(Aws) Aslan (

59.

70.

Υποστράτηγος Fu’ad
(
) Tawil (
)

)

)

Έτος γεννήσεως: 1958

Ημερομηνία γεννήσεως: περίπου
3 Απριλίου 1973
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός,

)

Ημερομηνία γεννήσεως: 24 Αυγού
στου 1959,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός.
Διεύθυνση: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building,
Damascus,
Διαβατήριο Συρίας: αριθ.
004326765 εκδοθέν στις 2 Νοεμ
βρίου 2008, ισχύει έως τον Νοέμ
βριο 2014.

EL

9.5.2013

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 127/33

Ημερομηνία
καταχώρισης

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

71.

Bushra (
)
Al-Assad (
) (άλλως
Bushra Shawkat)

Ημερομηνία γεννήσεως: 24.10.1960

Αδερφή του Bashar Al-Assad και σύζυγος του Asif Shawkat,
Υπαρχηγού επιτελείου ασφάλειας και αναγνώρισης. Δεδομένων
των στενών προσωπικών σχέσεων και των εγγενών χρηματοοικο
νομικών σχέσεων με τον Σύριο πρόεδρο Bashar Al-Assad και
άλλα καίρια πρόσωπα του συριακού καθεστώτος, επωφελείται
από το συριακό καθεστώς και συνδέεται με αυτό.

23.3.2012

72.

Asma (
)
Al-Assad (
) (άλλως
Asma Fawaz Al Akhras)

Ημερομηνία γεννήσεως: 11.08.1975,
Τόπος γεννήσεως: Λονδίνο, ΗΒ,
Αριθμός διαβατηρίου: 707512830,
λήγει στις 22.09.2020,
το γένος: Al Akhras

Σύζυγος του Bashar Al-Assad. Δεδομένων των στενών προσω
πικών σχέσεων και των εγγενών χρηματοοικονομικών σχέσεων με
τον Σύριο πρόεδρο, Bashar Al-Assad, επωφελείται από το
συριακό καθεστώς και συνδέεται με αυτό.

23.3.2012

73.

Manal (
)
Al-Assad (
) (άλλως
Manal Al Ahmad)

Ημερομηνία γεννήσεως: 02.02.1970,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
Αριθμός διαβατηρίου: (Συρία):
0000000914;
το γένος: Al Jadaan

Σύζυγος του Maher Al-Assad και, λόγω αυτής της σχέσης,
επωφελείται από το καθεστώς και συνδέεται στενά με αυτό.

23.3.2012

74.

Anisa (
) (άλλως
Anissa, Aneesa,
Aneessa) Al-Assad
(
) (άλλως Anisah
Al-Assad)

Έτος γεννήσεως: 1934
το γένος: Makhlouf

Μητέρα του προέδρου Al-Assad. Δεδομένων των στενών προ
σωπικών σχέσεων και των εγγενών χρηματοοικονομικών σχέσεων
με τον Σύριο πρόεδρο, Bashar Al-Assad, επωφελείται από το
συριακό καθεστώς και συνδέεται με αυτό.

23.3.2012

75.

Αντιστράτηγος Fahid
(
) (άλλως Fahd) AlJassim (
)

Αρχηγός Επιτελείου. Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπρα
γίες της Χομς.

1.12.2011

76.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

) Al
) (άλλως

Αναπληρωτής Αρχηγός Επιτελείου. Αξιωματικός που εμπλέκεται
στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

77.

Ταξίαρχος Khalil (
)
(άλλως Khaleel)
Zghraybih (
,
) (άλλως
Zghraybeh, Zghraybe,
Zghrayba, Zghraybah,
Zaghraybeh, Zaghraybe,
Zaghrayba, Zaghraybah,
Zeghraybeh, Zeghraybe,
Zeghrayba, Zeghraybah,
Zughraybeh,
Zughraybe, Zughrayba,
Zughraybah,
Zighraybeh, Zighraybe,
Zighrayba, Zighraybah)

14η μεραρχία. Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες
της Χομς.

1.12.2011

78.

Ταξίαρχος Ali (
)
Barakat (
)

103η ταξιαρχία της Μεραρχίας Δημοκρατικής Φρουράς. Αξιω
ματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

79.

Ταξίαρχος Talal (
Makhluf (
)
(άλλως Makhlouf)

103η ταξιαρχία της Μεραρχίας Δημοκρατικής Φρουράς. Αξιω
ματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

80.

Ταξίαρχος Nazih (
)
(άλλως Nazeeh) Hassun
(
) (άλλως
Hassoun)

Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας
της Συρίας. Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της
Χομς.

1.12.2011

)
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81.

Λοχαγός Maan (
)
(άλλως Ma’an) Jdiid
(
) (άλλως Jdid,
Jedid, Jedeed, Jadeed,
Jdeed)

Προεδρική Φρουρά. Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπρα
γίες της Χομς.

1.12.2011

82.

Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (άλλως
Al-Chaar, Al-Sha’ar,
Al-Cha’ar)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιωματικός που εμπλέκεται
στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

83.

Khald (
) (άλλως
Khaled) Al-Taweel
(
) (άλλως
Al-Tawil)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιωματικός που εμπλέκεται
στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (άλλως
Fayyad)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιωματικός που εμπλέκεται
στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

85.

Ταχίαρχος Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi (

Διοικητής του 154ου Συντάγματος

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές εντός και γύρω
της Δαμασκού, μεταξύ άλλων στις περιοχές Mo’adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές εντός και γύρω
της Δαμασκού, μεταξύ άλλων στις περιοχές Mo’adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Major General
Muhammad (
)
(άλλως Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

)

)

87.

Υποστράτηγος Ramadan
(
) Mahmoud
(
) Ramadan
(
)

Διοικητής του 35ου Συντάγματος
Ειδικών Δυνάμεων

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στην Baniyas
και στην Deraa.

23.1.2012

88.

Brigadier General
Ahmed (
) (άλλως
Ahmad) Yousef
(
) (άλλως
Youssef) Jarad (
)
(άλλως Jarrad)

Διοικητής της 132ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στην Deraa,
χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, πολυβόλα και αντιαεροπορικά
όπλα.

23.1.2012

89.

Υποστράτηγος Naim
(
) (άλλως
Naaeem, Naeem,
Na’eem, Naaim, Na’im)
Jasem (
) Suleiman
(
)

Διοικητής της 3ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στην Douma.

23.1.2012

90.

Ταξίαρχος Jihad (
)
Mohamed (
) (άλλως
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Διοικητής της 65ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στην Douma.

23.1.2012
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91.

Υποστράτηγος Fo’ad
(
) (άλλως Fouad,
Fu’ad) Hamoudeh
(
) (άλλως
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Διοικητής των στρατιωτικών επιχειρή
σεων στο Idlib

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Ιdlib στις
αρχές Σεπτεμβρίου του 2011.

23.1.2012

92.

Υποστράτηγος Bader
(
) Aqel (
)

Διοικητής ειδικών δυνάμεων.

Διέταξε τους στρατιώτες να περισυλλέξουν τις σορούς και να τις
παραδώσουν στις υπηρεσίες ασφαλείας· υπεύθυνος για τη χρήση
βίας στο Bukamal.

23.1.2012

93.

Ταξίαρχος Ghassan
(
) Khalil (
(άλλως Khaleel)

Διοικητής του 45ου Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πόλεις Χομς, Baniyas
και Idlib.

23.1.2012

94.

Ταξίαρχος Mohamed
(
) (άλλως
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (άλλως
Maarouf, Ma’ruf)

Διοικητής του 45ου Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Homs. Διέταξε το
στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Χομς.

23.1.2012

95.

Ταξίαρχος Yousef
(
) Ismail
(
) (άλλως
Ismael)

Διοικητής της 134ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει ανθρώπους που βρίσκονταν
σε στέγες σπιτιών στο Talbiseh, κατά τη διάρκεια κηδείας δια
δηλωτών που είχαν δολοφονηθεί την προηγούμενη ημέρα.

23.1.2012

96.

Ταξίαρχος Jamal (
)
Yunes (
) (άλλως
Younes)

Διοικητής του 555ου Συντάγματος.

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Mo’adami
yeh.

23.1.2012

97.

Ταξίαρχος Mohsin
(
) Makhlouf
(
)

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Al-Herak.

23.1.2012

98.

Ταξίαρχος Ali (
Dawwa

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Al-Herak.

23.1.2012

99.

ταξίαρχος Mohamed
(
) (άλλως
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (άλλως
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Διοικητής της 106ης Ταξιαρχίας,
Προεδρική Φρουρά

Διέταξε το στρατό να χτυπήσει διαδηλωτές με ραβδιά και στη
συνέχεια να τους συλλάβει. Υπεύθυνος για την καταστολή ειρη
νικών διαδηλώσεων στην Douma.

23.1.2012

100.

Υποστράτηγος Suheil
(
) (aάλλως Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Διοικητής της 5ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο κυβερνείο
της Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (άλλως
Wafeeq) Nasser (
)

Επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτι
κών Πληροφοριών Ασφαλείας της
επαρχίας Suwayda

Ως επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτικών Πληροφοριών της
επαρχίας Suwayda, υπεύθυνος για την αυθαίρετη κράτηση και
το βασανισμό συλληφθέντων στη Suwayda.

23.1.2012

)

)
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102.

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

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa

Ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής Ασφάλειας της επαρχίας
Deraa, υπεύθυνος για την αυθαίρετη κράτηση και το βασανισμό
συλληφθέντων στην Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (
)
(άλλως Mahmoud)
al-Khattib (
)
(άλλως Al-Khatib,
Al-Khateeb)

Επικεφαλής του τμήματος ανακρίσεων
(Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τμήματος ανακρίσεων της Διεύθυνσης Πολι
τικής Ασφάλειας, υπεύθυνος για την κράτηση και το βασανισμό
συλληφθέντων.

23.1.2012

104.

Mohamed (
) (άλλως
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Heikmat
(
) (άλλως Hikmat,
Hekmat) Ibrahim
(
)

Επικεφαλής του τμήματος επιχειρή
σεων (Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλει
ας)

Ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύθυνος για την κράτηση και το βασα
νισμό συλληφθέντων.

23.1.2012

105.

Nasser (
) Al-Ali
(
) (άλλως
Ταξίαρχος Nasr al-Ali)

Επικεφαλής του τοπικού τμήματος
της επαρχίας Deraa (Διεύθυνση Γενι
κής Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τοπικού τμήματος της επαρχίας Deraa της
Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύθυνος για την κράτηση
και το βασανισμό συλληφθέντων. Από τον Απρίλιο του 2012
επικεφαλής του τμήματος Deraa της Διεύθυνσης Πολιτικής
Ασφάλειας (πρώην επικεφαλής του τμήματος του Χομς).

23.1.2012

106.

Δρ. Wael (
) Nader
( ) Al –Halqi
(
) (άλλως AlHalki)

Έτος γεννήσεως: 1964
Τόπος γεννήσεως: επαρχία Daraa

Πρωθυπουργός και τέως Υπουργός Υγείας. Ως Πρωθυπουργός
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

27.2.2012

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha’ar
(
) (άλλως
Al-Chaar, Al-Shaar)
(άλλως Mohammad
Ibrahim Al-Chaar)

Έτος γεννήσεως: 1956
Τόπος γεννήσεως: Χαλέπι

Υπουργός Εσωτερικών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

1.12.2011

108.

Δρ. Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Έτος γεννήσεως: 1945
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Υπουργός Οικονομικών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

1.12.2011

109.

Imad (
)
Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Deeb
Khamis (
)
(άλλως: Imad
Mohammad Dib
Khamees)

Ημερομηνία γεννήσεως: 1η Αυγού
στου 1961,
Τόπος γεννήσεως: κοντά στη Δαμα
σκό

Υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως υπουργός της κυβέρνησης,
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Έτος γεννήσεως: 1954
Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

23.3.2012
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Έτος γεννήσεως: 1958
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Υπουργός Εσωτερικών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

23.3.2012

Eng Hussein (
)
(άλλως Hussain)
Mahmoud (
)
) (άλλως:
Farzat (
Hussein Mahmud
Farzat)

Έτος γεννήσεως: 1957
Τόπος γεννήσεως: Hama

Υπουργός Εσωτερικών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

23.3.2012

113.

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

Έτος γεννήσεως: 1960
Τόπος γεννήσεως: επαρχία Sweida

Υπουργός Προεδρίας. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

27.2.2012

114.

Δρ. Emad (
) AbdulGhani (
)
Sabouni (
)
(άλλως: Imad Abdul
Ghani Al Sabuni)

Έτος γεννήσεως: 1964
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Υπουργός Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

27.2.2012

115.

Στρατηγός Ali (
)
Habib (
) (άλλως
Habeeb) Mahmoud
(
)

Έτος γεννήσεως: 1939
Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς

Τέως Υπουργός Αμύνης. Συνδέεται με το συριακό καθεστώς και
τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Συρίας και με τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Έτος γεννήσεως: 1943
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Τέως Υπουργός Δικαιοσύνης. Συνδέεται με το συριακό καθεστώς
και τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

23.9.2011

117.

Δρ Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Έτος γεννήσεως: 1966
Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς

Τέως Υπουργός Πληροφοριών. Συνδέεται με το συριακό καθε
στώς και τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

23.9.2011

Έτος γεννήσεως: 1956
Τόπος γεννήσεως: Χαλέπι

Τέως Υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου. Συνδέεται με το
συριακό καθεστώς και τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού.

1.12.2011

Έτος γεννήσεως: 1944
Τόπος γεννήσεως: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Τέως Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων. Συνδέεται με
το καθεστώς και τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

)

Έτος γεννήσεως: 1955
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Πρώην Υπουργός Βιομηχανίας. Συνδέεται με το καθεστώς και τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

) Al-

Έτος γεννήσεως: 1964
Τόπος γεννήσεως: επαρχία Χαλεπίου

Πρώην Υπουργός Παιδείας. Συνδέεται με το καθεστώς και τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

Έτος γεννήσεως: 1955
Τόπος γεννήσεως: επαρχία Hama

Πρώην Υπουργός Μεταφορών. Συνδέεται με το καθεστώς και τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

111.

Joseph
(άλλως
(
(άλλως
Sweid,
Sweid)

112.

(
)
Josef) Suwaid
) (άλλως Swaid)
Joseph Jergi
Joseph Jirgi

)
)

118.

Δρ. Mohammad (
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (άλλως
Al-Chaar, Al-Sha’ar,
Al-Cha’ar)

119.

Sufian (
(
)

120.

Δρ Adnan (
Slakho (

)

121.

Δρ. Saleh (
Rashed (

)

122.

Δρ. Fayssal (
)
(άλλως Faysal) Abbas
(
)

)

) Allaw
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123.

Ghiath (
) Jeraatli
(
) (Jer’atli,
Jir’atli, Jiraatli)

Έτος γεννήσεως: 1950
Τόπος γεννήσεως: Salamiya

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το καθεστώς και τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

124.

Υποστράτηγος Yousef
(
) Suleiman
(
) Al-Ahmad
(
) (άλλως AlAhmed)

Έτος γεννήσεως: 1956
Τόπος γεννήσεως: Hasaka

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το καθεστώς και τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Έτος γεννήσεως: 1953
Τόπος γεννήσεως: Hama

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το καθεστώς και τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
)
(άλλως Buthaina
Shaaban)

Έτος γεννήσεως: 1953
Τόπος γεννήσεως: Χομς, Συρία

Σύμβουλος για θέματα πολιτικής και ΜΜΕ του Προέδρου από
το 2008 και στο πλαίσιο αυτό ενεχόμενος στις ενέργειες κατα
στολής κατά του πληθυσμού.

26.6.2012

127.

Ταξίαρχος Sha’afiq
(
) (άλλως Shafiq,
Shafik) Masa (
)
(άλλως Massa)

Διευθυντής του τμήματος 215 (Δαμασκός) της Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων. Συμμετέχει στην καταστολή του
άμαχου πληθυσμού.

24.7.2012

128.

Τταξίαρχος Burhan
(
) Qadour (
(άλλως Qaddour,
Qaddur)

Διευθυντής του τμήματος 291 (Δαμασκός) της Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

129.

Ταξίαρχος Salah
(
) Hamad (

Αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος 291 της Υπηρεσίας
Πληροφοριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

130.

Ταξίαρχος Muhammad
(
) '(ή: Mohammed)
Khallouf (
)
(γνωστός και ως Abou
Ezzat)

Διευθυντής του τμήματος 235 («Παλαιστίνη») (Δαμασκός) της
Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού, που βρίσκεται στο κέν
τρο του κατασταλτικού στρατιωτικού μηχανισμού. Συμμετέχει
άμεσα στην καταστολή των αντιφρονούντων. Υπεύθυνος για
βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

131.

Υποστράτηγος Riad
(
) (άλλως Riyad)
al-Ahmed (
)
(άλλως
Al-Ahmad)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδίκειας της Υπηρεσίας Πληροφο
ριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανισμούς και
δολοφονίες κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

132.

Ταξίαρχος Abdul- Salam
(
,
) Fajr Mahmoud
(
)

Διευθυντής του τμήματος Bab Tuma (Δαμασκός) της Υπηρεσίας
Πληροφοριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

133.

Ταξίαρχος Jawdat
(
) al-Ahmed
(
) (άλλως AlAhmad)

Διευθυντής του τμήματος Homs της Υπηρεσίας Πληροφοριών
Ασφαλείας της Αεροπορίας. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρα
τούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

134.

Συνταγματάρχης Qusay
(
) Mihoub
(
)

Διευθυντής του τμήματος Deraa της Υπηρεσίας Πληροφοριών
Ασφαλείας της Αεροπορίας (αποσπάσθηκε από τη Δαμασκό
στην Deraa όταν άρχισαν οι διαδηλώσεις στην πόλη αυτή).
Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

,
)

)

)
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135.

Συνταγματάρχης Suhail
(
) (άλλως Suheil)
Al-Abdullah
(
) (άλλως
Al- Abdallah)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδικείας της Υπηρεσίας Πληροφο
ριών Ασφαλείας της Αεροπορίας. Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

136.

Ταξίαρχος Khudr
(
)
Khudr (
)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδίκειας της Υπηρεσίας Γενικών
Πληροφοριών Ασφαλείας. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατού
μενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

137.

Ταξίαρχος Ibrahim
(
) Ma’ala
(
) (άλλως Maala,
Maale)

Διευθυντής του τμήματος 285 (Δαμασκός) της Υπηρεσίας Γενι
κών Πληροφοριών Ασφαλείας (αντικατέστησε τον ταξίαρχο Hus
sam Fendi στο τέλος του 2011). Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

138.

Ταξίαρχος Firas (
Al-Hamed (
)
(άλλως
Al-Hamid)

)

Διευθυντής του τμήματος 318 (Χομς) της Υπηρεσίας Γενικών
Πληροφοριών Ασφαλείας. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατού
μενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

139.

Ταξίαρχος Hussam
(
) (άλλως Husam,
Housam, Houssam)
Luqa (
) (άλλως
Louqa, Louca, Louka,
Luka)

Διευθυντής, από τον Απρίλιο του 2012, του τμήματος Χομς
της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας (διαδέχεται τον ταξίαρχο
Nasr al-Ali). Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατούμενων αντιφρο
νούντων.

24.7.2012

140.

Ταξίαρχος Taha (
Taha ( )

Υπεύθυνος εγκαταστάσεων του τμήματος Λαοδίκειας της Διεύ
θυνσης Πολιτικής Ασφάλειας. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρα
τούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (άλλως
Basel) Bilal (
)

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή του Idlib. Συμμετείχε άμεσα
σε βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων στην κεντρική
φυλακή του Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad ( ) (άλλως
Ahmed) Kafan (
)

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή του Idlib. Συμμετείχε άμεσα
σε βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων στην κεντρική
φυλακή του Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή του Idlib. Συμμετείχε άμεσα
σε βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων στην κεντρική
φυλακή του Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed (
) (άλλως
Ahmad)
al-Jarroucheh
(
) (άλλως
Al-Jarousha,
Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha,
Al-Jarouchah,
Al-Jaroucheh)

Έτος γεννήσεως: 1957

Διευθυντής του τμήματος εξωτερικού της Υπηρεσίας Γενικών
Πληροφοριών Ασφαλείας (τμήμα 279). Με την ιδιότητά του
αυτή είναι υπεύθυνος του μηχανισμού Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας στις πρεσβείες της Συρίας. Συμμετέχει άμεσα στην
καταστολή των αντιφρονούντων από τις συριακές αρχές και
είναι ιδίως αρμόδιος για την καταστολή της συριακής αντιπο
λίτευσης στο εξωτερικό.

24.7.2012

145.

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

Ημερομηνία γεννήσεως: 1η Φεβρουα
ρίου 1948

Μέλος των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας από τις αρχές της
δεκαετίας του1970, εμπλέκεται στην καταστολή των αντιφρο
νούντων στη Γαλλία και τη Γερμανία. Από το Μάρτιο του 2006
είναι υπεύθυνος σχέσεων του τμήματος 273 της Υπηρεσίας
Γενικών Πληροφοριών Ασφαλείας της Συρίας. Παλαιό στέλεχος
του διοικητικού προσωπικού, ανήκει στο περιβάλλον του διευ
θυντή της Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών Ασφαλείας Ali
Mamlouk, ενός από τα κύρια στελέχη του καθεστώτος στον
τομέα της ασφάλειας, ως προς τον οποίο ισχύουν περιοριστικά
μέτρα της ΕΕ από τις 9 Μαΐου 2011. Υποστηρίζει άμεσα την
καταστολή των αντιφρονούντων από το καθεστώς και είναι
μεταξύ άλλων αρμόδιος για την καταστολή της συριακής αντι
πολίτευσης στο εξωτερικό.

24.7.2012

)

)

)

EL

L 127/40

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όνομα

9.5.2013

Ημερομηνία
καταχώρισης

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Έτος γεννήσεως: 1960
τόπος καταγωγής: Drekish, περιφέ
ρεια Tartous

Υπεύθυνος του τμήματος αποστολών της Υπηρεσίας Πληροφο
ριών της Αεροπορίας, το οποίο διαχειρίζεται, σε συνεργασία με
το τμήμα ειδικών επιχειρήσεων, τις επίλεκτες δυνάμεις της Υπη
ρεσίαs Πληροφοριών της Αεροπορίας, οι οποίες διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην καταστολή των αντιφρονούντων από το
καθεστώς. Με την ιδιότητά του αυτή, ο Ghassan Jaoudat Ismail
είναι ένας από τους στρατιωτικούς υπευθύνους που εφαρμόζουν
άμεσα την καταστολή των αντιφρονούντων από το καθεστώς.

24.7.2012

Απόφοιτος της στρατιωτικής σχολής του Χαλεπίου, προϊστάμε
νος του τμήματος πληροφοριών της Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Αεροπορίας (από το 2012), ανήκει στο περιβάλλον του
Daoud Rajah, Υπουργού Άμυνας της Συρίας. Λόγω των καθη
κόντων του στην Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας της Αερο
πορίας, ο Amer al- Achi εμπλέκεται στην καταστολή της συρια
κής αντιπολίτευσης.

24.7.2012

Ανήκει στον στενό κύκλο του Maher Al Assad, νεότερου αδερ
φού του προέδρου. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας
του ανήκε στη Δημοκρατική Φρουρά. Το 2010 μετατέθηκε στο
εσωτερικό τμήμα (ή τμήμα 251) της Διεύθυνσης Γενικών Πλη
ροφοριών Ασφαλείας η οποία είναι υπεύθυνη για την καταπο
λέμηση της αντιπολίτευσης. Ως ένα από τα στελέχη της, ο
Στρατηγός Mohammed Ali εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή
των αντιπάλων.

24.7.2012

Αρχηγός του Επιτελείου της Αεροπορίας από το 2010. Επικε
φαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων κατά των αντιφρονού
ντων.

24.7.2012

Έτος γεννήσεως: μέσα της δεκαετίας
του 1940 (πιθανώς το 1947).
Τόπος γεννήσεως: Bastir. Περιφέρεια
Jableh

Απότακτος στρατηγός και παλαιό στέλεχος του διοικητικού
προσωπικού της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αεροπορίας, της
οποίας διορίσθηκε επικεφαλής στις αρχές της δεκαετίας του
2000. Διορίσθηκε σύμβουλος σε θέματα πολιτικής και ασφά
λειας του Προέδρου το 2006. Ως σύμβουλος σε θέματα πολι
τικής και ασφάλειας του σύριου Προέδρου, ο Ezzedine Ismael
εμπλέκεται στην πολιτική καταστολής που εφαρμόζει το καθε
στώς κατά των αντιφρονούντων.

24.7.2012

Έτος γεννήσεως: γύρω στο 1962

Εδώ και 20 περίπου χρόνια είναι διευθυντής του γραφείου του
Muhammad Nasif Khayrbik, ενός από τους κύριους συμβού
λους του Bachar al-Assad σε θέματα ασφάλειας (επισήμως
ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή του Αντιπροέδρου Faruq). Το
γεγονός ότι ο Samir Joumaa ανήκει στο περιβάλλον του Bashar
al-Assad και του Muhammad Nasif Khayrbikσημαίνει ότι
εμπλέκεται στην πολιτική καταστολής που εφαρμόζει το καθε
στώς κατά των αντιφρονούντων.

24.7.2012

146.

Στρατηγός General
Ghassan (
)
Jaoudat (
) Ismail
) (άλλως
(
Ismael)

147.

Στρατηγός Amer (
)
al-Achi (
) (άλλως
Amis al Ashi, άλλως
Ammar Aachi, άλλως
Amer Ashi)

148.

Στρατηγός Mohammed
(
) (άλλως
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (ή:
Mohammed Ali Naser)

149.

Στρατηγός Issam
(
) Hallaq (

150.

Ezzedine (
Ismael (
(άλλως Ismail)

151.

Samir (
) (άλλως
Sameer) Joumaa (
)
(άλλως Jumaa, Jum’a,
Joum’a) (άλλως Abou
Sami)

152.

Δρ. Qadri (
)
(άλλως Kadri) Jamil
(
) (άλλως Jameel)

Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος για τα οικονομικά θέματα, υπουργός
εγχώριου εμπορίου και προστασίας των καταναλωτών. Ως
υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

153.

Waleed (
) (άλλως
Walid) Al Mo’allem
(
) (άλλως Al
Moallem, Muallem)

Αντιπρόεδρος, Υπουργός εξωτερικών και Συρίων της αλλοδα
πής. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

154.

Υποστράτηγος Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (άλλως
Al-Furayj

Υπουργός Άμυνας και στρατιωτικός διοικητής. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

Έτος γεννήσεως: γύρω στο 1960
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)
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155.

Δρ. Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)
Abdul-Sattar
(
) (άλλως
Abd al-Sattar) Al Sayed
(
) (άλλως Al
Sayyed)

Υπουργός Θρησκευμάτων. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

156.

Μηχ. Hala ( )
Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)Al Nasser
(
)

Υπουργός Τουρισμού. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

157.

Μηχ. Bassam (
Hanna (
)

Υπουργείο Υδάτινων Πόρων. Ως υπουργός της κυβέρνησης,
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

16.10.2012

158.

Μηχ. Subhi (
)
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
)
(άλλως Al-Abdullah)

Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Μεταρρύθμισης. Ως υπουρ
γός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

159.

Δρ. Mohammad (
)
(άλλως Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Yahiya (
)
(άλλως Yehya, Yahya,
Yihya, Yihia, Yahia)
Moalla (
) (άλλως
Mu’la, Ma’la, Muala,
Maala, Mala)

Υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως υπουργός της κυβέρ
νησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

160.

Δρ. Hazwan Al Wez
(άλλως Al Wazz)

Υπουργός Παιδείας. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

16.10.2012

161.

Δρ. Mohamad (
)
(άλλως Muhammad,
Mohamed, Mohammed,
Mohammad) Zafer
(
) (άλλως Dhafer)
Mohabak (
)
(άλλως Mohabbak,
Muhabak, Muhabbak)

Υπουργός Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπορίου. Ως υπουργός
της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

162.

Δρ. Mahmoud (
)
Ibraheem (
)
(άλλως Ibrahim) Sa’iid
(
) (άλλως Said,
Sa’eed, Saeed)

Υπουργός Μεταφορών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

163.

Δρ. Safwan (
Al Assaf (

Υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

)

)

)
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164.

Μηχ. Yasser (
)
(άλλως Yaser) Al Siba’ii
(
) (άλλως
Al-Sibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Υπουργός Δημοσίων Έργων. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

165.

Μηχ Sa’iid (
)
(άλλως Sa’id, Sa’eed,
Saeed) Ma’thi (
)
(άλλως Mu’zi, Mu’dhi,
Ma’dhi, Ma’zi, Maazi)
Hneidi (
)

Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

166.

Δρ. Lubana (
)
(άλλως Lubanah)
Mushaweh (
)
(άλλως Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Έτος γεννήσεως: 1955,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός,

Υπουργός Πολιτισμού. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

167.

Δρ. Jassem (
)
(άλλως Jasem)
Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Zakaria
(
)

Γεννηθείς το 1968

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως υπουργός
της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

168.

Omran (
) Ahed
( ) Al Zu’bi (
)
(άλλως Al Zoubi, Al
Zo’bi, Al Zou’bi)

Γεννηθείς στις 27 Σεπτεμβρίου 1959,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός,

Υπουργός Πληροφοριών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

169.

Δρ. Adnan (
)
Abdo (
) (άλλως
Abdou) Al Sikhny
(
) (άλλως AlSikhni,
Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Υπουργός Βιομηχανίας. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

170.

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

Υπουργός Δικαιοσύνης. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

171.

Δρ. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

16.10.2012

)

Υπουργός Υγείας. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύ
θυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το
καθεστώς.

172.

Δρ. Ali (
) Heidar
(
) (άλλως
Haidar, Heydar, Haydar)

Υφυπουργός Εθνικής Συμφιλίωσης. Ως υπουργός της κυβέρνη
σης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

173.

Δρ. Nazeera (
)
(άλλως Nazira,
Nadheera, Nadhira)
Farah (
) Sarkees
(
) (άλλως
Sarkis)

Υφυπουργός Περιβάλλοντος. Ως υπουργός της κυβέρνησης,
είναι συνυπεύθυνη για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

16.10.2012

9.5.2013
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Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Υφυπουργός. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

175.

Najm-eddin
(
) (άλλως
Nejm-eddin, Nejmeddeen, Najm-eddeen,
Nejm-addin, Nejmaddeen, Najm-addeen,
Najm-addin) Khreit
(
) (άλλως Khrait)

Υφυπουργός. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

176.

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

Υφυπουργός. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

177.

Jamal (
) Sha’ban
(
) (άλλως
Shaaban) Shaheen
(
)

Υφυπουργός. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
)
(άλλως Suleiman
Maarouf, Sulayman
Ma’ruf, Sleiman
Maarouf; Sulaiman
Maarouf)

Διαβατήριο: κάτοχος διαβατηρίου ΗΒ

Επιχειρηματίας του στενού περιβάλλοντος της οικογένειας του
Προέδρου Al-Assad. Μέτοχος του καταχωρημένου τηλεοπτικού
σταθμού TV. Βρίσκεται στο στενό περιβάλλον του περιλαμβα
νομένου στον κατάλογο Muhammad Nasif Khayrbik. Στηρίζει
το συριακό καθεστώς.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Σύζυγος του Rami Makhlouf, κόρη
του Walif (άλλως Walid) Othman,
Ημερομηνία γεννήσεως: 31 Ιανουα
ρίου 1977,
Τόπος γεννήσεως: Επαρχία Λαοδι
κείας
αριθμός ταυτότητας: 06090034007

Έχει στενές προσωπικές και οικονομικές σχέσεις με τον περιλαμ
βανόμενο στον κατάλογο Rami Makhlouf, εξάδελφο του Προέ
δρου Bashar Al-Assad και βασικό χρηματοδότη του καθεστώ
τος. Ως εκ τούτου, συνδέεται με το συριακό καθεστώς και
επωφελείται από αυτό.

16.10.2012»

) Othman

EL

L 127/44

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.5.2013

Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση 2013/185/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για την
εφαρμογή της απόφασης 2012/739/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111 της 23ης Απριλίου 2013)
Στη σελίδα 78, στο παράρτημα Ι, το σημείο Α «Πρόσωπα» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«A. Πρόσωπα
Όνομα

Ημερομηνία
καταχώρισης

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία γεννήσεως: 11 Σεπτεμ
βρίου 1965,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
D1903

Πρόεδρος Δημοκρατίας· εμπνευστής και καθοδηγητής της κατα
στολής των διαδηλώσεων.

23.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 8 Δεκεμβρίου
1967,
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
4138

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων του Στρατού,
μέλος της κεντρικής διοίκησης του κόμματος Μπάαθ, ισχυρός
άνδρας της Δημοκρατικής Φρουράς· αδελφός του Προέδρου
Bashar Al-Assad· βασικός επιστάτης της βίαιης καταστολής
των διαδηλώσεων.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 19 Φεβρουα
ρίου 1946,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου 983

Αρχηγός της συριακής Διεύθυνσης Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας (GID)· ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδη
λώσεων.

9.5.2011

Πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας στην
Dara’a· εξάδελφος του Προέδρου Bashar Al-Assad· ενεχόμενος
στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

9.5.2011

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

Maher ( ) (άλλως
Mahir) Al-Assad (

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (άλλως
Mamlouk)

4.

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

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (άλλως Hafez
Makhlouf

Ημερομηνία γεννήσεως: 2 Απριλίου
1971,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
2246

Συνταγματάρχης, διοικητής μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Πλη
ροφοριών Ασφαλείας, Τμήμα Δαμασκού· εξάδελφος του Προέ
δρου Bashar Al-Assad· στενός συνεργάτης του Maher AlAssad· ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

9.5.2011

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (άλλως
Mohammed Dib
Zeitoun)

Ημερομηνία γεννήσεως: 20 Μαΐου
1951,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
D000001300

Αρχηγός της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας· ενεχόμενος στη
βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

9.5.2011

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πολιτικής Ασφάλειας στην Μπανιγιάς,
εμπλέκεται στην καταστολή των διαδηλώσεων στη Μπάιντα.

9.5.2011

8.

Rami (
(
)

Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Ιουλίου
1969,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διαβατηρίου 454224

Σύριος επιχειρηματίας· εξάδελφος του Προέδρου Bashar AlAssad· ελέγχει τις επενδυτικές εταιρείες Al Mahreq, Bena Pro
perties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company και μέσω
αυτών παρέχει χρηματοδότηση και στήριξη στο καθεστώς.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Έτος γεννήσεως: 1953
Τόπος γεννήσεως: Hama
διπλωματικό διαβατήριο αριθ.
D0005788

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας του Συριακού
Στρατού(SMI). συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου
πληθυσμού.

9.5.2011

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας της Συριακής
Αεροπορίας. συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πλη
θυσμού.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 3 Μαΐου
1953,
Τόπος γεννήσεως: Dara’a;
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
D000000887

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας του Συριακού
Στρατού, Τμήμα Κυβερνείου της Υπαίθρου της Δαμασκού. συμ
μετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 18 Ιουνίου
1962,
Τόπος γεννήσεως: Kerdala;
αριθ. διαβατηρίου 88238

Ενέχεται σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού ως μέρος
της πολιτοφυλακής Shabiha.

9.5.2011

)

)

)

)

) Makhlouf

)

)

10.

Jamil (
) (άλλως
Jameel) Hassan (
)

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)
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13.

Munzir (
Al-Assad (

)
)

) Shawkat
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Ημερομηνία
καταχώρισης

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία γεννήσεως: 1 Μαρτίου
1961,
Τόπος γεννήσεως: Λαοδικεία
αριθμοί διαβατηρίου 86449 και
842781

Ενέχεται σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού ως μέρος
της πολιτοφυλακής Shabiha.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσεως: 15 Ιανουα
ρίου 1950,
Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς

Υπαρχηγός επιτελείου ασφάλειας και αναγνώρισης· συμμετείχε
σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

14.

Asif (
(
)

15.

Hisham (
) Ikhtiyar
(
,
,
) (άλλως Al
Ikhtiyar, Bikhtiyar,
Bikhtyar, Bekhtyar,
Bikhtiar, Bekhtyar)

Έτος γεννήσεως: 20 Ιουλίου 1941,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός,

Αρχηγός της συριακής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας· συμμε
τείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.
Πιστεύεται ότι σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό της 18ης
Ιουλίου 2012

23.5.2011

16.

Faruq (
) (άλλως
Farouq, Farouk) Al
Shar’ (
) (άλλως
Al Char’, Al Shara’, Al
Shara)

Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Δεκεμ
βρίου 1938

Αντιπρόεδρος της Συρίας· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του
άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

17.

Muhammad (
)
Nasif (
)
(άλλως Naseef, Nassif,
Nasseef, Nasief)
Khayrbik (
,
) (άλλως Khier
Bek)

Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Απριλίου
1937 (ή 20 Μαΐου 1937)
Τόπος γεννήσεως: Hama
αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
0002250
αριθ. διαβατηρίου 000129200

Αναπληρωτής αντιπρόεδρος της Συρίας, υπεύθυνος για θέματα
εθνικής ασφάλειας· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου
πληθυσμού.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Ημερομηνία γεννήσεως: 20 Μαΐου
1966,
αριθ. διαβατηρίου 002954347

Σύριος επιχειρηματίας και τοπικός πράκτορας για πολλές αλλο
δαπές εταιρίες· συνέταιρος του Maher al-Assad, διαχειρίζεται
μέρος των χρηματοοικονομικών του συμφερόντων και στο πλαί
σιο αυτών του των καθηκόντων παρέχει χρηματοδότηση στο
καθεστώς.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (άλλως Eyad)
Makhlouf (
)

Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιανουα
ρίου 1973,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διαβατηρίου Ν001820740

Αδελφός του Rami Makhlouf και αξιωματούχος της Υπηρεσίας
Γενικών Πληροφοριών Ασφαλείας της Συρίας (GID), ενέχεται σε
πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

Σύμβουλος στρατηγικών υποθέσεων του Προέδρου, συμμετείχε
σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων υπεύθυνος
για τη συμμετοχή του στρατού στη βίαιη καταστολή ειρηνικών
διαδηλώσεων.
Σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό της 18ης Ιουλίου 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (
) (άλλως
Ehab, Iehab) Makhlouf
(
)

Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιανουα
ρίου 1973,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
αριθ. διαβατηρίου N002848852

Πρόεδρος της Syriatel, η οποία καταθέτει 50% των κερδών της
στη συριακή κυβέρνηση μέσω σχετικής σύμβασης.

23.5.2011

23.

Zoulhima (
)
(άλλως Zu al-Himma)
Chaliche (
)
(άλλως Shalish,
Shaleesh) (άλλως Dhu
al-Himma Shalish)

Έτος γεννήσεως: 1951 ή 1946 ή
1956;
Τόπος γεννήσεως: Kerdaha

Επικεφαλής της προεδρικής ασφάλειας· συμμετείχε στη βίαιη
καταστολή των διαδηλώσεων· πρώτος εξάδελφος του προέδρου
Bachar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (άλλως
Shalish, Shaleesh)
(άλλως Riyad Shalish)

Διευθυντής του Military Housing Establishment· παρέχει χρη
ματοδότηση στο καθεστώς· πρώτος εξάδελφος του προέδρου
Bachar Al-Assad.

23.6.2011

)
)

) Al
) (άλλως

EL
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Ημερομηνία
καταχώρισης

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

25.

Ταξίαρχος Διοικητής
Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)Ali (
)
Jafari (
) (άλλως
Jaafari, Ja’fari, Aziz;
άλλω Jafari, Ali, άλλως
Jafari, Mohammad Ali
γνωστός και ως Ja’fari,
Mohammad Ali·
γνωστός και ως JafariNajafabadi, Mohammad
Ali)

Ημερομηνία γεννήσεως: 1 Σεπτεμ
βρίου 1957,
Τόπος γεννήσεως: Yazd, Ιράν

Γενικός Διοικητής του ιρανικού Στρατού των φρουρών της Ισλα
μικής Επανάστασης, εμπλέκεται στην παροχή εξοπλισμού και
υποστήριξης του καθεστώτος της Συρίας για την καταστολή
των διαδηλώσεων.

23.6.2011

26.

Υποστράτηγος Qasem
(
) Soleimani
(
) (άλλως
Qasim Soleimany)

Διοικητής του ιρανικού Στρατού των φρουρών της Ισλαμικής
Επανάστασης, εμπλέκεται στην παροχή εξοπλισμού και υποστή
ριξης του καθεστώτος της Συρίας για την καταστολή των δια
δηλώσεων.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (άλλως
Taeb, Hassan· άλλως
Taeb, Hosein· άλλως
Taeb, Hossein· άλλως
Taeb, Hussayn· γνωστός
και ως Hojjatoleslam
Hossein Ta’eb)

Υποδιοικητής Πληροφοριών του ιρανικού Στρατού των φρου
ρών της Ισλαμικής Επανάστασης εμπλέκεται στην παροχή εξο
πλισμού και υποστήριξης του καθεστώτος για την καταστολή
των διαδηλώσεων

23.6.2011

28.

Khalid (
) (άλλως
Khaled) Qaddur (
)
(άλλως Qadour,
Qaddour)

Επαγγελματικός συνεργάτης του Maher Al-Assad· χρηματοδό
της του καθεστώτος.

23.6.2011

29.

Ra’if (
)
Al-Quwatly (
)
(άλλως Ri’af Al-Quwatli
άλλως Raeef Al-Kouatly)

Συνεταίρος του Maher Al-Assad και υπεύθυνος για τη διοίκηση
ορισμένων επιχειρηματικών του συμφερόντων· χρηματοδότης
του καθεστώτος.

23.6.2011

30.

Mohammad (
)
(άλλως Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Mufleh (
) (άλλως
Muflih)

Επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της
Συρίας στην πόλη Χάμα, ενέχεται στην καταστολή των διαδη
λώσεων.

1.8.2011

31.

Υποστράτηγος Tawfiq
(
) (άλλως
Tawfik) Younes
(
) (άλλως
Yunes)

Επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας της Γενικής
Διεύθυνσης Πληροφοριών Ασφαλείας· συμμετείχε σε πράξεις
βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

1.8.2011

32.

κ.Mohammed (
)
Makhlouf (
)
(άλλως Abu Rami)

Ημερομηνία γεννήσεως: 19.10.1932,
Τόπος γεννήσεως: Λαοδίκεια, Συρία

Στενός συνεργάτης και θείος από την πλευρά της μητέρας των
Bashar και Mahir al-Assad. Συνέταιρος και πατέρας των Rami,
Ihab και Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (άλλως Jaber)

Τόπος γεννήσεως: Λαοδίκεια

Συνεργάτης του Mahir al-Assad για την πολιτοφυλακή Shabi
ha. Ενεπλάκη άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμα
χου πληθυσμού και συντόνισε ομάδες της πολιτοφυλακής Sha
biha

1.8.2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Επικουρεί τον Maher Al-Assad, επικεφαλής της μονάδας της
στρατιωτικής αστυνομίας της 4ης μεραρχίας, ενέχεται σε ενέρ
γειες καταστολής.

23.8.2011

)

Έτος γεννήσεως: 1963,
Τόπος γεννήσεως: Τεχεράνη, Ιράν
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Ημερομηνία
καταχώρισης

Διευθυντής του γραφείου προμηθειών του Υπουργείου Άμυνας
της Συρίας, το οποίο είναι αρμόδιο για όλες τις αγορές όπλων
του συριακού στρατού.

23.8.2011

Πολύ στενός συνεργάτης βασικών κυβερνητικών αξιωματούχων.
Χρηματοδοτεί την πολιτοφυλακή Shabiha στην περιοχή της
Λαοδικείας.

23.8.2011

Brigadier-General Rafiq
(
) (άλλως Rafeeq)
Shahadah (
)
(άλλως Shahada,
Shahade, Shahadeh,
Chahada, Chahade,
Chahadeh, Chahada)

Διοικητής του Κλάδου 293 (Εσωτερικές Υποθέσεις) της Στρα
τιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας της Συρίας (SMI)
στη Δαμασκό. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη βία
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Δαμασκό. Σύμβουλος του
Προέδρου Bashar Al-Assad για ζητήματα στρατηγικής και
στρατιωτικών πληροφοριών ασφαλείας.

23.8.2011

38.

Ταξίαρχος Jamea (
)
Jamea (
) (άλλως
Jami Jami, Jame’, Jami’)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Συρίας (SMI) στο Dayr az-Zor. Εμπλέκεται άμεσα στην
καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στο Dayr
az-Zor και στο Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Αναπληρωτής Υφυπουργός, πρώην Υπουργός Άμυνας, Ειδικός
Απεσταλμένος του Προέδρου Bashar Al-Assad.
Πιστεύεται ότι σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό της 18ης
Ιουλίου 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (
)
(άλλως Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Said
(
) (άλλως Sa’id,
Sa’eed, Saeed)
Bukhaytan (
)

Βοηθός Περιφερειακός Γραμματέας του Αραβικού Σοσιαλιστι
κού Κόμματος Μπάαθ από το 2005· Διευθυντής εθνικής ασφά
λειας του τοπικού κόμματος Μπάαθ για την περίοδο 20002005. Πρώην κυβερνήτης της Hama (1998-2000). Στενός
συνεργάτης του Προέδρου Bashar Al-Assad και του Maher
Al-Assad. Εκ των βασικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων του
καθεστώτος σε ό,τι αφορά την καταστολή κατά του άμαχου
πληθυσμού.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Υπεύθυνος για δολοφονίες στη Χάμα το 1980, ανακλήθηκε στη
Δαμασκό ως ειδικός σύμβουλος του προέδρου Bashar AlAssad.

23.8.2011

42.

Brigadier-General
Nawful (
)
(άλλως Nawfal, Nofal)
Al-Husayn (
)
(άλλως Al-Hussain,
Al-Hussein)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Συρίας (SMI) στο Idlib. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή
και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στην επαρχία Idlib.

23.8.2011

43.

Ταξίαρχος Husam
(
) Sukkar (

Προεδρικός σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας. Προεδρικός σύμ
βουλος των υπηρεσιών ασφαλείας σε ό,τι αφορά την καταστολή
και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.8.2011

44.

Ταξίαρχος Muhammed
(
) Zamrini
(
)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Συρίας (SMI) στο Homs. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή
και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στο Homs.

23.8.2011

45.

Lieutenant-General
Munir (
) (άλλως
Mounir, Mouneer,
Monir, Moneer,
Muneer) Adanov
(
) (άλλως Adnuf,
Adanof)

Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου, Επιχειρήσεις και Εκπαίδευση του
συριακού στρατού. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη
βία κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

23.8.2011

35.

Ali (
) Al-Salim
(
) (άλλως
Al-Saleem)

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

Ξάδελφος του Bashar Al-Assad,
πρώην επικεφαλής της εταιρείας “Ni
zar Oilfield Supplies”.

Έτος γεννήσεως: 1935
Τόπος γεννήσεως: Χαλέπι

) Douba (

)

Γεννηθείς το 1951
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46.

Brigadier-General
Ghassan (
) Khalil
(
) (άλως Khaleel)

47.

Mohammad (
)
(άλλως Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Jabir (
) (άλλως
Jaber)

48.

Samir (
(
)

49.

Fares (
) Chehabi
(
) (άλλως Fares
Shihabi; Fares Chihabi)

50.

9.5.2013

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυν
σης Πληροφοριών Ασφαλείας (GID). Εμπλέκεται άμεσα στην
καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

23.8.2011

Πολιτοφυλακή Shabiha. Συνεργάτης του Maher Al-Assad σε
ό,τι αφορά την πολιτοφυλακή Shabiha. Ενεπλάκη άμεσα στην
καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού και συντό
νισε ομάδες της πολιτοφυλακής Shabiha.

23.8.2011

Στενός συνεργάτης του Maher Al-Assad. Γνωστός για την οικο
νομική του υποστήριξη προς το συριακό καθεστώς.

23.8.2011

Υιός του Ahmad Chehabi,
Ημερομηνία γεννήσεως: 7 Μαΐου
1972

Πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Χαλεπίου. Αντι
πρόεδρος της Cham Holding. Στηρίζει οικονομικά το συριακό
καθεστώς.

2.9.2011

Tarif (
) Akhras
(
,
) (άλλως
Al Akhras)

Ημερομηνία γεννήσεως: 2 Ιουνίου
1951,
Τόπος γεννήσεως: Χομς, Συρία
συριακό διαβατήριο αριθ.
0000092405

Επιφανής επιχειρηματίας, επωφελούμενος από το καθεστώς και
υποστηρικτής του. Ιδρυτής του Ομίλου Akhras (εμπορικά αγα
θά, εμπορία, επεξεργασία και υλικοτεχνική υποστήριξη) και
πρώην Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Χομς. Στε
νές επιχειρηματικές σχέσεις με την οικογένεια του Προέδρου AlAssad. Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συριακών Εμπορικών
Επιμελητηρίων. Παρείχε εγκαταστάσεις και κατοικίες για αυτο
σχέδια στρατόπεδα κράτησης, καθώς και τεχνική υποστήριξη
στο καθεστώς (λεωφορεία και φορτηγά μεταφοράς πολεμικών
οχημάτων).

2.9.2011

51.

Issam (
(
)

) Anbouba

Πρόεδρος της Anbouba Co. για
γεωργικοβιομηχανικά προϊόντα
Έτος γεννήσεως: 1952
Τόπος γεννήσεως: Χομς, Συρία

Παρέχει οικονομική στήριξη στον κατασταλτικό μηχανισμό και
τις παραστρατιωτικές ομάδες που ασκούν βία κατά του άμαχου
πληθυσμού της Συρίας. Παρέχει περιουσιακά στοιχεία (κτίρια,
αποθήκες) για αυτοσχέδια κέντρα κράτησης. Χρηματοδοτικές
σχέσεις με ανώτατους αξιωματούχους.

2.9.2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Ημερομηνία γεννήσεως: 01.01.1958,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
διαβατήριο υπ’ αριθμ. 004415063
λήγει στις 06.05.2015 (συριακό)

Επιχειρηματικός συνέταιρος των Ihab Makhlour και Nizar alAssad (στους οποίους επιβλήθησαν κυρώσεις στις 23.08.2011)·
συνιδιοκτήτης, μαζί με τον Rami Makhlour, της εταιρείας
ανταλλαγής συναλλάγματος al-diyar lil-Saraafa (άλλως Diar
Electronic Services), η οποία υποστηρίζει την πολιτική της
Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Έτος γεννήσεως: 1955
Τόπος γεννήσεως: Daraa

Ο Adib Mayaleh είναι υπεύθυνος για την παροχή οικονομικής
και χρηματοοικονομικής υποστήριξης στο συριακό καθεστώς
μέσω των αρμοδιοτήτων του ως Διοικητής της Κεντρικής Τρά
πεζας της Συρίας.

15.5.2012

54.

Major General Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (άλλως
Al-Ahmed)

Διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας
εις βάρος διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

55.

Colonel Lu’ai (
)
(άλλως Louay) al-Ali
(
)

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών, κλά
δος Dera’a. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας εις βάρος διαδηλωτών
στη Dera’a.

14.11.2011

56.

Αντιστράτηγος Αli (
)
Abdullah (
)
(άλλως Abdallah) Ayyub
(
)

Αναπληρωτής Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου (Προσωπικό και
ανθρώπινο δυναμικό). Υπεύθυνος για τη χρήση βίας εις βάρος
διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

57.

Αντιστράτηγος Jasim
(
) (άλλως Jasem,
Jassim, Jassem) al-Furayj
(
) (άλλως AlFreij)

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας
εις βάρος διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

Τόπος γεννήσεως: Λαοδικεία

) Hassan

)
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Ημερομηνία
καταχώρισης

Διοικητής τάγματος της Δημοκρατικής Φρουράς. Συνεργάτης
του Maher al-Assad και του προέδρου al-Assad. Συμμετοχή
στη βίαιη καταστολή εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

Στρατηγός Ghassan
(
) Belal (
)

Διοικητής του ειδικού γραφείου της 4ης Μεραρχίας. Σύμβουλος
του Maher al-Assad και συντονιστής των επιχειρήσεων ασφα
λείας. Υπεύθυνος της βίαιης καταστολής εις βάρος αμάχων σε
ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

60.

Abdullah (
)
(άλλως Abdallah) Berri
(
)

Διευθύνει τις παραστρατιωτικές οργανώσεις της οικογένειας Ber
ri. Υπεύθυνος των φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών οργα
νώσεων που ενέχονται στη βίαιη καταστολή εις βάρος αμάχων
στο Χαλέπι.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής παρακολούθη
σης της Συρίας. Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και υποκίνηση
βίας εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

62.

Υποστράτηγος Zuhair
(
) (άλλως
Zouheir, Zuheir,
Zouhair) Hamad (
)

Αναπληρωτής αρχηγός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών
Ασφαλείας. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας σε ολόκληρη τη
Συρία, για τον εκφοβισμό και για βασανιστήρια εις βάρος των
διαδηλωτών.

14.11.2011

63.

Amar (
) (άλλως
Ammar) Ismael
(
) (άλλως
Ismail)

Πολιτικό προσωπικό - Αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας
ηλεκτρονικής παρακολούθησης (τμήμα πληροφοριών ασφαλείας
πεζικού). Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και υποκίνηση βίας
εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (άλλως
Ismael)

Μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής παρακολούθη
σης της Συρίας. Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και υποκίνηση
βίας εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

65.

Υποστράτηγος Nazih
(
)

Αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών
Ασφαλείας. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας σε ολόκληρη τη
Συρία, για τον εκφοβισμό των διαδηλωτών και για βασανιστήρια
εις βάρος τους.

14.11.2011

66.

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

Διοικητής τάγματος της 4ης Μεραρχίας. Υπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή εις βάρος του πληθυσμού στο Deir el-Zor.

14.11.2011

67.

Major General Wajih
(
) (άλλως Wajeeh)
Mahmud (
)

Διοικητής της 18ης μεραρχίας τεθωρακισμένων. Υπεύθυνος για
τη βία εις βάρος διαδηλωτών στο Χόμς.

14.11.2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (άλλως
Al Sabbagh)

Νομικός, οικονομικός σύμβουλος και διαχειριστής των υποθέ
σεων των Rami Makhlouf και Khaldoun Makhlouf. Συνεργά
της του Bachar al-Assad στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου
κατασκευής ακινήτων στη Λαοδικεία. Παρέχει χρηματοδοτική
στήριξη στο καθεστώς.

14.11.2011

69.

Αντιστράτηγος Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (

Αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου (Τεχνική υποστή
ριξη και τροφοδοσία). Υπεύθυνος για τη χρήση βίας εις βάρος
διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

Αναπληρωτής αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας
της Πολεμικής Αεροπορίας. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας σε
ολόκληρη τη Συρία, για τον εκφοβισμό των διαδηλωτών και για
βασανιστήρια εις βάρος τους.

14.11.2011

58.

Στρατηγός Aous (
(Aws) Aslan (

59.

70.

Υποστράτηγος Fu’ad
(
) Tawil (
)

)

)

Έτος γεννήσεως: 1958

Ημερομηνία γεννήσεως: περίπου
3 Απριλίου 1973
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός,

)

Ημερομηνία γεννήσεως: 24 Αυγού
στου 1959,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός.
Διεύθυνση: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building,
Damascus,
Διαβατήριο Συρίας: αριθ.
004326765 εκδοθέν στις 2 Νοεμ
βρίου 2008, ισχύει έως τον Νοέμ
βριο 2014.
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71.

Bushra (
)
Al-Assad (
) (άλλως
Bushra Shawkat)

Ημερομηνία γεννήσεως: 24.10.1960

Αδερφή του Bashar Al-Assad και σύζυγος του Asif Shawkat,
Υπαρχηγού επιτελείου ασφάλειας και αναγνώρισης. Δεδομένων
των στενών προσωπικών σχέσεων και των εγγενών χρηματοοικο
νομικών σχέσεων με τον Σύριο πρόεδρο Bashar Al-Assad και
άλλα καίρια πρόσωπα του συριακού καθεστώτος, επωφελείται
από το συριακό καθεστώς και συνδέεται με αυτό.

23.3.2012

72.

Asma (
)
Al-Assad (
) (άλλως
Asma Fawaz Al Akhras)

Ημερομηνία γεννήσεως: 11.08.1975,
Τόπος γεννήσεως: Λονδίνο, ΗΒ,
Αριθμός διαβατηρίου: 707512830,
λήγει στις 22.09.2020,
το γένος: Al Akhras

Σύζυγος του Bashar Al-Assad. Δεδομένων των στενών προσω
πικών σχέσεων και των εγγενών χρηματοοικονομικών σχέσεων με
τον Σύριο πρόεδρο, Bashar Al-Assad, επωφελείται από το
συριακό καθεστώς και συνδέεται με αυτό.

23.3.2012

73.

Manal (
)
Al-Assad (
) (άλλως
Manal Al Ahmad)

Ημερομηνία γεννήσεως: 02.02.1970,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός
Αριθμός διαβατηρίου: (Συρία):
0000000914;
το γένος: Al Jadaan

Σύζυγος του Maher Al-Assad και, λόγω αυτής της σχέσης,
επωφελείται από το καθεστώς και συνδέεται στενά με αυτό.

23.3.2012

74.

Anisa (
) (άλλως
Anissa, Aneesa,
Aneessa) Al-Assad
(
) (άλλως Anisah
Al-Assad)

Έτος γεννήσεως: 1934
το γένος: Makhlouf

Μητέρα του προέδρου Al-Assad. Δεδομένων των στενών προ
σωπικών σχέσεων και των εγγενών χρηματοοικονομικών σχέσεων
με τον Σύριο πρόεδρο, Bashar Al-Assad, επωφελείται από το
συριακό καθεστώς και συνδέεται με αυτό.

23.3.2012

75.

Αντιστράτηγος Fahid
(
) (άλλως Fahd) AlJassim (
)

Αρχηγός Επιτελείου. Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπρα
γίες της Χομς.

1.12.2011

76.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

) Al
) (άλλως

Αναπληρωτής Αρχηγός Επιτελείου. Αξιωματικός που εμπλέκεται
στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

77.

Ταξίαρχος Khalil (
)
(άλλως Khaleel)
Zghraybih (
,
) (άλλως
Zghraybeh, Zghraybe,
Zghrayba, Zghraybah,
Zaghraybeh, Zaghraybe,
Zaghrayba, Zaghraybah,
Zeghraybeh, Zeghraybe,
Zeghrayba, Zeghraybah,
Zughraybeh,
Zughraybe, Zughrayba,
Zughraybah,
Zighraybeh, Zighraybe,
Zighrayba, Zighraybah)

14η μεραρχία. Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες
της Χομς.

1.12.2011

78.

Ταξίαρχος Ali (
)
Barakat (
)

103η ταξιαρχία της Μεραρχίας Δημοκρατικής Φρουράς. Αξιω
ματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

79.

Ταξίαρχος Talal (
Makhluf (
)
(άλλως Makhlouf)

103η ταξιαρχία της Μεραρχίας Δημοκρατικής Φρουράς. Αξιω
ματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

80.

Ταξίαρχος Nazih (
)
(άλλως Nazeeh) Hassun
(
) (άλλως
Hassoun)

Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας
της Συρίας. Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της
Χομς.

1.12.2011
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81.

Λοχαγός Maan (
)
(άλλως Ma’an) Jdiid
(
) (άλλως Jdid,
Jedid, Jedeed, Jadeed,
Jdeed)

Προεδρική Φρουρά. Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπρα
γίες της Χομς.

1.12.2011

82.

Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (άλλως
Al-Chaar, Al-Sha’ar,
Al-Cha’ar)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιωματικός που εμπλέκεται
στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

83.

Khald (
) (άλλως
Khaled) Al-Taweel
(
) (άλλως
Al-Tawil)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιωματικός που εμπλέκεται
στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (άλλως
Fayyad)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιωματικός που εμπλέκεται
στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

85.

Ταχίαρχος Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi (

Διοικητής του 154ου Συντάγματος

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές εντός και γύρω
της Δαμασκού, μεταξύ άλλων στις περιοχές Mo’adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές εντός και γύρω
της Δαμασκού, μεταξύ άλλων στις περιοχές Mo’adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Major General
Muhammad (
)
(άλλως Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

)

)

87.

Υποστράτηγος Ramadan
(
) Mahmoud
(
) Ramadan
(
)

Διοικητής του 35ου Συντάγματος
Ειδικών Δυνάμεων

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στην Baniyas
και στην Deraa.

23.1.2012

88.

Brigadier General
Ahmed (
) (άλλως
Ahmad) Yousef
(
) (άλλως
Youssef) Jarad (
)
(άλλως Jarrad)

Διοικητής της 132ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στην Deraa,
χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, πολυβόλα και αντιαεροπορικά
όπλα.

23.1.2012

89.

Υποστράτηγος Naim
(
) (άλλως
Naaeem, Naeem,
Na’eem, Naaim, Na’im)
Jasem (
) Suleiman
(
)

Διοικητής της 3ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στην Douma.

23.1.2012

90.

Ταξίαρχος Jihad (
)
Mohamed (
) (άλλως
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Διοικητής της 65ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στην Douma.

23.1.2012
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91.

Υποστράτηγος Fo’ad
(
) (άλλως Fouad,
Fu’ad) Hamoudeh
(
) (άλλως
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Διοικητής των στρατιωτικών επιχειρή
σεων στο Idlib

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Ιdlib στις
αρχές Σεπτεμβρίου του 2011.

23.1.2012

92.

Υποστράτηγος Bader
(
) Aqel (
)

Διοικητής ειδικών δυνάμεων.

Διέταξε τους στρατιώτες να περισυλλέξουν τις σορούς και να τις
παραδώσουν στις υπηρεσίες ασφαλείας· υπεύθυνος για τη χρήση
βίας στο Bukamal.

23.1.2012

93.

Ταξίαρχος Ghassan
(
) Khalil (
(άλλως Khaleel)

Διοικητής του 45ου Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πόλεις Χομς, Baniyas
και Idlib.

23.1.2012

94.

Ταξίαρχος Mohamed
(
) (άλλως
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (άλλως
Maarouf, Ma’ruf)

Διοικητής του 45ου Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Homs. Διέταξε το
στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Χομς.

23.1.2012

95.

Ταξίαρχος Yousef
(
) Ismail
(
) (άλλως
Ismael)

Διοικητής της 134ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει ανθρώπους που βρίσκονταν
σε στέγες σπιτιών στο Talbiseh, κατά τη διάρκεια κηδείας δια
δηλωτών που είχαν δολοφονηθεί την προηγούμενη ημέρα.

23.1.2012

96.

Ταξίαρχος Jamal (
)
Yunes (
) (άλλως
Younes)

Διοικητής του 555ου Συντάγματος.

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Mo’adami
yeh.

23.1.2012

97.

Ταξίαρχος Mohsin
(
) Makhlouf
(
)

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Al-Herak.

23.1.2012

98.

Ταξίαρχος Ali (
Dawwa

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο Al-Herak.

23.1.2012

99.

ταξίαρχος Mohamed
(
) (άλλως
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (άλλως
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Διοικητής της 106ης Ταξιαρχίας,
Προεδρική Φρουρά

Διέταξε το στρατό να χτυπήσει διαδηλωτές με ραβδιά και στη
συνέχεια να τους συλλάβει. Υπεύθυνος για την καταστολή ειρη
νικών διαδηλώσεων στην Douma.

23.1.2012

100.

Υποστράτηγος Suheil
(
) (aάλλως Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Διοικητής της 5ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδηλωτές στο κυβερνείο
της Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (άλλως
Wafeeq) Nasser (
)

Επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτι
κών Πληροφοριών Ασφαλείας της
επαρχίας Suwayda

Ως επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτικών Πληροφοριών της
επαρχίας Suwayda, υπεύθυνος για την αυθαίρετη κράτηση και
το βασανισμό συλληφθέντων στη Suwayda.

23.1.2012

)
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102.

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

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa

Ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής Ασφάλειας της επαρχίας
Deraa, υπεύθυνος για την αυθαίρετη κράτηση και το βασανισμό
συλληφθέντων στην Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (
)
(άλλως Mahmoud)
al-Khattib (
)
(άλλως Al-Khatib,
Al-Khateeb)

Επικεφαλής του τμήματος ανακρίσεων
(Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τμήματος ανακρίσεων της Διεύθυνσης Πολι
τικής Ασφάλειας, υπεύθυνος για την κράτηση και το βασανισμό
συλληφθέντων.

23.1.2012

104.

Mohamed (
) (άλλως
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Heikmat
(
) (άλλως Hikmat,
Hekmat) Ibrahim
(
)

Επικεφαλής του τμήματος επιχειρή
σεων (Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλει
ας)

Ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύθυνος για την κράτηση και το βασα
νισμό συλληφθέντων.

23.1.2012

105.

Nasser (
) Al-Ali
(
) (άλλως
Ταξίαρχος Nasr al-Ali)

Επικεφαλής του τοπικού τμήματος
της επαρχίας Deraa (Διεύθυνση Γενι
κής Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τοπικού τμήματος της επαρχίας Deraa της
Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύθυνος για την κράτηση
και το βασανισμό συλληφθέντων. Από τον Απρίλιο του 2012
επικεφαλής του τμήματος Deraa της Διεύθυνσης Πολιτικής
Ασφάλειας (πρώην επικεφαλής του τμήματος του Χομς).

23.1.2012

106.

Δρ. Wael (
) Nader
( ) Al –Halqi
(
) (άλλως AlHalki)

Έτος γεννήσεως: 1964
Τόπος γεννήσεως: επαρχία Daraa

Πρωθυπουργός και τέως Υπουργός Υγείας. Ως Πρωθυπουργός
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

27.2.2012

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha’ar
(
) (άλλως
Al-Chaar, Al-Shaar)
(άλλως Mohammad
Ibrahim Al-Chaar)

Έτος γεννήσεως: 1956
Τόπος γεννήσεως: Χαλέπι

Υπουργός Εσωτερικών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

1.12.2011

108.

Δρ. Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Έτος γεννήσεως: 1945
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Υπουργός Οικονομικών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

1.12.2011

109.

Imad (
)
Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Deeb
Khamis (
)
(άλλως: Imad
Mohammad Dib
Khamees)

Ημερομηνία γεννήσεως: 1η Αυγού
στου 1961,
Τόπος γεννήσεως: κοντά στη Δαμα
σκό

Υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως υπουργός της κυβέρνησης,
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Έτος γεννήσεως: 1954
Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

23.3.2012
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Έτος γεννήσεως: 1958
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Υπουργός Εσωτερικών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

23.3.2012

Eng Hussein (
)
(άλλως Hussain)
Mahmoud (
)
) (άλλως:
Farzat (
Hussein Mahmud
Farzat)

Έτος γεννήσεως: 1957
Τόπος γεννήσεως: Hama

Υπουργός Εσωτερικών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

23.3.2012

113.

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

Έτος γεννήσεως: 1960
Τόπος γεννήσεως: επαρχία Sweida

Υπουργός Προεδρίας. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

27.2.2012

114.

Δρ. Emad (
) AbdulGhani (
)
Sabouni (
)
(άλλως: Imad Abdul
Ghani Al Sabuni)

Έτος γεννήσεως: 1964
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Υπουργός Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

27.2.2012

115.

Στρατηγός Ali (
)
Habib (
) (άλλως
Habeeb) Mahmoud
(
)

Έτος γεννήσεως: 1939
Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς

Τέως Υπουργός Αμύνης. Συνδέεται με το συριακό καθεστώς και
τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Συρίας και με τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Έτος γεννήσεως: 1943
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Τέως Υπουργός Δικαιοσύνης. Συνδέεται με το συριακό καθεστώς
και τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

23.9.2011

117.

Δρ Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Έτος γεννήσεως: 1966
Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς

Τέως Υπουργός Πληροφοριών. Συνδέεται με το συριακό καθε
στώς και τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

23.9.2011

Έτος γεννήσεως: 1956
Τόπος γεννήσεως: Χαλέπι

Τέως Υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου. Συνδέεται με το
συριακό καθεστώς και τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού.

1.12.2011

Έτος γεννήσεως: 1944
Τόπος γεννήσεως: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Τέως Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων. Συνδέεται με
το καθεστώς και τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

)

Έτος γεννήσεως: 1955
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός

Πρώην Υπουργός Βιομηχανίας. Συνδέεται με το καθεστώς και τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

) Al-

Έτος γεννήσεως: 1964
Τόπος γεννήσεως: επαρχία Χαλεπίου

Πρώην Υπουργός Παιδείας. Συνδέεται με το καθεστώς και τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

Έτος γεννήσεως: 1955
Τόπος γεννήσεως: επαρχία Hama

Πρώην Υπουργός Μεταφορών. Συνδέεται με το καθεστώς και τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

111.

Joseph
(άλλως
(
(άλλως
Sweid,
Sweid)

112.

(
)
Josef) Suwaid
) (άλλως Swaid)
Joseph Jergi
Joseph Jirgi

)
)

118.

Δρ. Mohammad (
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (άλλως
Al-Chaar, Al-Sha’ar,
Al-Cha’ar)

119.

Sufian (
(
)

120.

Δρ Adnan (
Slakho (

)

121.

Δρ. Saleh (
Rashed (

)

122.

Δρ. Fayssal (
)
(άλλως Faysal) Abbas
(
)

)

) Allaw
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123.

Ghiath (
) Jeraatli
(
) (Jer’atli,
Jir’atli, Jiraatli)

Έτος γεννήσεως: 1950
Τόπος γεννήσεως: Salamiya

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το καθεστώς και τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

124.

Υποστράτηγος Yousef
(
) Suleiman
(
) Al-Ahmad
(
) (άλλως AlAhmed)

Έτος γεννήσεως: 1956
Τόπος γεννήσεως: Hasaka

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το καθεστώς και τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Έτος γεννήσεως: 1953
Τόπος γεννήσεως: Hama

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το καθεστώς και τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
)
(άλλως Buthaina
Shaaban)

Έτος γεννήσεως: 1953
Τόπος γεννήσεως: Χομς, Συρία

Σύμβουλος για θέματα πολιτικής και ΜΜΕ του Προέδρου από
το 2008 και στο πλαίσιο αυτό ενεχόμενος στις ενέργειες κατα
στολής κατά του πληθυσμού.

26.6.2012

127.

Ταξίαρχος Sha’afiq
(
) (άλλως Shafiq,
Shafik) Masa (
)
(άλλως Massa)

Διευθυντής του τμήματος 215 (Δαμασκός) της Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων. Συμμετέχει στην καταστολή του
άμαχου πληθυσμού.

24.7.2012

128.

Τταξίαρχος Burhan
(
) Qadour (
(άλλως Qaddour,
Qaddur)

Διευθυντής του τμήματος 291 (Δαμασκός) της Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

129.

Ταξίαρχος Salah
(
) Hamad (

Αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος 291 της Υπηρεσίας
Πληροφοριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

130.

Ταξίαρχος Muhammad
(
) '(ή: Mohammed)
Khallouf (
)
(γνωστός και ως Abou
Ezzat)

Διευθυντής του τμήματος 235 («Παλαιστίνη») (Δαμασκός) της
Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού, που βρίσκεται στο κέν
τρο του κατασταλτικού στρατιωτικού μηχανισμού. Συμμετέχει
άμεσα στην καταστολή των αντιφρονούντων. Υπεύθυνος για
βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

131.

Υποστράτηγος Riad
(
) (άλλως Riyad)
al-Ahmed (
)
(άλλως
Al-Ahmad)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδίκειας της Υπηρεσίας Πληροφο
ριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανισμούς και
δολοφονίες κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

132.

Ταξίαρχος Abdul- Salam
(
,
) Fajr Mahmoud
(
)

Διευθυντής του τμήματος Bab Tuma (Δαμασκός) της Υπηρεσίας
Πληροφοριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος για βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

133.

Ταξίαρχος Jawdat
(
) al-Ahmed
(
) (άλλως AlAhmad)

Διευθυντής του τμήματος Homs της Υπηρεσίας Πληροφοριών
Ασφαλείας της Αεροπορίας. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρα
τούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

134.

Συνταγματάρχης Qusay
(
) Mihoub
(
)

Διευθυντής του τμήματος Deraa της Υπηρεσίας Πληροφοριών
Ασφαλείας της Αεροπορίας (αποσπάσθηκε από τη Δαμασκό
στην Deraa όταν άρχισαν οι διαδηλώσεις στην πόλη αυτή).
Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

,
)

)

)
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135.

Συνταγματάρχης Suhail
(
) (άλλως Suheil)
Al-Abdullah
(
) (άλλως
Al- Abdallah)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδικείας της Υπηρεσίας Πληροφο
ριών Ασφαλείας της Αεροπορίας. Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

136.

Ταξίαρχος Khudr
(
)
Khudr (
)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδίκειας της Υπηρεσίας Γενικών
Πληροφοριών Ασφαλείας. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατού
μενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

137.

Ταξίαρχος Ibrahim
(
) Ma’ala
(
) (άλλως Maala,
Maale)

Διευθυντής του τμήματος 285 (Δαμασκός) της Υπηρεσίας Γενι
κών Πληροφοριών Ασφαλείας (αντικατέστησε τον ταξίαρχο Hus
sam Fendi στο τέλος του 2011). Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

138.

Ταξίαρχος Firas (
Al-Hamed (
)
(άλλως
Al-Hamid)

)

Διευθυντής του τμήματος 318 (Χομς) της Υπηρεσίας Γενικών
Πληροφοριών Ασφαλείας. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατού
μενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

139.

Ταξίαρχος Hussam
(
) (άλλως Husam,
Housam, Houssam)
Luqa (
) (άλλως
Louqa, Louca, Louka,
Luka)

Διευθυντής, από τον Απρίλιο του 2012, του τμήματος Χομς
της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας (διαδέχεται τον ταξίαρχο
Nasr al-Ali). Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατούμενων αντιφρο
νούντων.

24.7.2012

140.

Ταξίαρχος Taha (
Taha ( )

Υπεύθυνος εγκαταστάσεων του τμήματος Λαοδίκειας της Διεύ
θυνσης Πολιτικής Ασφάλειας. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρα
τούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (άλλως
Basel) Bilal (
)

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή του Idlib. Συμμετείχε άμεσα
σε βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων στην κεντρική
φυλακή του Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad ( ) (άλλως
Ahmed) Kafan (
)

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή του Idlib. Συμμετείχε άμεσα
σε βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων στην κεντρική
φυλακή του Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή του Idlib. Συμμετείχε άμεσα
σε βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων στην κεντρική
φυλακή του Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed (
) (άλλως
Ahmad)
al-Jarroucheh
(
) (άλλως
Al-Jarousha,
Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha,
Al-Jarouchah,
Al-Jaroucheh)

Έτος γεννήσεως: 1957

Διευθυντής του τμήματος εξωτερικού της Υπηρεσίας Γενικών
Πληροφοριών Ασφαλείας (τμήμα 279). Με την ιδιότητά του
αυτή είναι υπεύθυνος του μηχανισμού Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας στις πρεσβείες της Συρίας. Συμμετέχει άμεσα στην
καταστολή των αντιφρονούντων από τις συριακές αρχές και
είναι ιδίως αρμόδιος για την καταστολή της συριακής αντιπο
λίτευσης στο εξωτερικό.

24.7.2012

145.

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

Ημερομηνία γεννήσεως: 1η Φεβρουα
ρίου 1948

Μέλος των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας από τις αρχές της
δεκαετίας του1970, εμπλέκεται στην καταστολή των αντιφρο
νούντων στη Γαλλία και τη Γερμανία. Από το Μάρτιο του 2006
είναι υπεύθυνος σχέσεων του τμήματος 273 της Υπηρεσίας
Γενικών Πληροφοριών Ασφαλείας της Συρίας. Παλαιό στέλεχος
του διοικητικού προσωπικού, ανήκει στο περιβάλλον του διευ
θυντή της Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών Ασφαλείας Ali
Mamlouk, ενός από τα κύρια στελέχη του καθεστώτος στον
τομέα της ασφάλειας, ως προς τον οποίο ισχύουν περιοριστικά
μέτρα της ΕΕ από τις 9 Μαΐου 2011. Υποστηρίζει άμεσα την
καταστολή των αντιφρονούντων από το καθεστώς και είναι
μεταξύ άλλων αρμόδιος για την καταστολή της συριακής αντι
πολίτευσης στο εξωτερικό.

24.7.2012

)

)
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Έτος γεννήσεως: 1960
τόπος καταγωγής: Drekish, περιφέ
ρεια Tartous

Υπεύθυνος του τμήματος αποστολών της Υπηρεσίας Πληροφο
ριών της Αεροπορίας, το οποίο διαχειρίζεται, σε συνεργασία με
το τμήμα ειδικών επιχειρήσεων, τις επίλεκτες δυνάμεις της Υπη
ρεσίαs Πληροφοριών της Αεροπορίας, οι οποίες διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην καταστολή των αντιφρονούντων από το
καθεστώς. Με την ιδιότητά του αυτή, ο Ghassan Jaoudat Ismail
είναι ένας από τους στρατιωτικούς υπευθύνους που εφαρμόζουν
άμεσα την καταστολή των αντιφρονούντων από το καθεστώς.

24.7.2012

Απόφοιτος της στρατιωτικής σχολής του Χαλεπίου, προϊστάμε
νος του τμήματος πληροφοριών της Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Αεροπορίας (από το 2012), ανήκει στο περιβάλλον του
Daoud Rajah, Υπουργού Άμυνας της Συρίας. Λόγω των καθη
κόντων του στην Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας της Αερο
πορίας, ο Amer al- Achi εμπλέκεται στην καταστολή της συρια
κής αντιπολίτευσης.

24.7.2012

Ανήκει στον στενό κύκλο του Maher Al Assad, νεότερου αδερ
φού του προέδρου. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας
του ανήκε στη Δημοκρατική Φρουρά. Το 2010 μετατέθηκε στο
εσωτερικό τμήμα (ή τμήμα 251) της Διεύθυνσης Γενικών Πλη
ροφοριών Ασφαλείας η οποία είναι υπεύθυνη για την καταπο
λέμηση της αντιπολίτευσης. Ως ένα από τα στελέχη της, ο
Στρατηγός Mohammed Ali εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή
των αντιπάλων.

24.7.2012

Αρχηγός του Επιτελείου της Αεροπορίας από το 2010. Επικε
φαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων κατά των αντιφρονού
ντων.

24.7.2012

Έτος γεννήσεως: μέσα της δεκαετίας
του 1940 (πιθανώς το 1947).
Τόπος γεννήσεως: Bastir. Περιφέρεια
Jableh

Απότακτος στρατηγός και παλαιό στέλεχος του διοικητικού
προσωπικού της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αεροπορίας, της
οποίας διορίσθηκε επικεφαλής στις αρχές της δεκαετίας του
2000. Διορίσθηκε σύμβουλος σε θέματα πολιτικής και ασφά
λειας του Προέδρου το 2006. Ως σύμβουλος σε θέματα πολι
τικής και ασφάλειας του σύριου Προέδρου, ο Ezzedine Ismael
εμπλέκεται στην πολιτική καταστολής που εφαρμόζει το καθε
στώς κατά των αντιφρονούντων.

24.7.2012

Έτος γεννήσεως: γύρω στο 1962

Εδώ και 20 περίπου χρόνια είναι διευθυντής του γραφείου του
Muhammad Nasif Khayrbik, ενός από τους κύριους συμβού
λους του Bachar al-Assad σε θέματα ασφάλειας (επισήμως
ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή του Αντιπροέδρου Faruq). Το
γεγονός ότι ο Samir Joumaa ανήκει στο περιβάλλον του Bashar
al-Assad και του Muhammad Nasif Khayrbikσημαίνει ότι
εμπλέκεται στην πολιτική καταστολής που εφαρμόζει το καθε
στώς κατά των αντιφρονούντων.

24.7.2012

146.

Στρατηγός General
Ghassan (
)
Jaoudat (
) Ismail
) (άλλως
(
Ismael)

147.

Στρατηγός Amer (
)
al-Achi (
) (άλλως
Amis al Ashi, άλλως
Ammar Aachi, άλλως
Amer Ashi)

148.

Στρατηγός Mohammed
(
) (άλλως
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (ή:
Mohammed Ali Naser)

149.

Στρατηγός Issam
(
) Hallaq (

150.

Ezzedine (
Ismael (
(άλλως Ismail)

151.

Samir (
) (άλλως
Sameer) Joumaa (
)
(άλλως Jumaa, Jum’a,
Joum’a) (άλλως Abou
Sami)

152.

Δρ. Qadri (
)
(άλλως Kadri) Jamil
(
) (άλλως Jameel)

Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος για τα οικονομικά θέματα, υπουργός
εγχώριου εμπορίου και προστασίας των καταναλωτών. Ως
υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

153.

Waleed (
) (άλλως
Walid) Al Mo’allem
(
) (άλλως Al
Moallem, Muallem)

Αντιπρόεδρος, Υπουργός εξωτερικών και Συρίων της αλλοδα
πής. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

154.

Υποστράτηγος Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (άλλως
Al-Furayj

Υπουργός Άμυνας και στρατιωτικός διοικητής. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

Έτος γεννήσεως: γύρω στο 1960

)

)

)

EL

L 127/58

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

9.5.2013

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

155.

Δρ. Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)
Abdul-Sattar
(
) (άλλως
Abd al-Sattar) Al Sayed
(
) (άλλως Al
Sayyed)

Υπουργός Θρησκευμάτων. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

156.

Μηχ. Hala ( )
Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)Al Nasser
(
)

Υπουργός Τουρισμού. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

157.

Μηχ. Bassam (
Hanna (
)

Υπουργείο Υδάτινων Πόρων. Ως υπουργός της κυβέρνησης,
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

16.10.2012

158.

Μηχ. Subhi (
)
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
)
(άλλως Al-Abdullah)

Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Μεταρρύθμισης. Ως υπουρ
γός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

159.

Δρ. Mohammad (
)
(άλλως Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Yahiya (
)
(άλλως Yehya, Yahya,
Yihya, Yihia, Yahia)
Moalla (
) (άλλως
Mu’la, Ma’la, Muala,
Maala, Mala)

Υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως υπουργός της κυβέρ
νησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

160.

Δρ. Hazwan Al Wez
(άλλως Al Wazz)

Υπουργός Παιδείας. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

16.10.2012

161.

Δρ. Mohamad (
)
(άλλως Muhammad,
Mohamed, Mohammed,
Mohammad) Zafer
(
) (άλλως Dhafer)
Mohabak (
)
(άλλως Mohabbak,
Muhabak, Muhabbak)

Υπουργός Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπορίου. Ως υπουργός
της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

162.

Δρ. Mahmoud (
)
Ibraheem (
)
(άλλως Ibrahim) Sa’iid
(
) (άλλως Said,
Sa’eed, Saeed)

Υπουργός Μεταφορών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

163.

Δρ. Safwan (
Al Assaf (

Υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

)

)
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164.

Μηχ. Yasser (
)
(άλλως Yaser) Al Siba’ii
(
) (άλλως
Al-Sibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Υπουργός Δημοσίων Έργων. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

165.

Μηχ Sa’iid (
)
(άλλως Sa’id, Sa’eed,
Saeed) Ma’thi (
)
(άλλως Mu’zi, Mu’dhi,
Ma’dhi, Ma’zi, Maazi)
Hneidi (
)

Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

166.

Δρ. Lubana (
)
(άλλως Lubanah)
Mushaweh (
)
(άλλως Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Έτος γεννήσεως: 1955,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός,

Υπουργός Πολιτισμού. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

167.

Δρ. Jassem (
)
(άλλως Jasem)
Mohammad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Zakaria
(
)

Γεννηθείς το 1968

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως υπουργός
της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

168.

Omran (
) Ahed
( ) Al Zu’bi (
)
(άλλως Al Zoubi, Al
Zo’bi, Al Zou’bi)

Γεννηθείς στις 27 Σεπτεμβρίου 1959,
Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός,

Υπουργός Πληροφοριών. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

169.

Δρ. Adnan (
)
Abdo (
) (άλλως
Abdou) Al Sikhny
(
) (άλλως AlSikhni,
Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Υπουργός Βιομηχανίας. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

170.

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

Υπουργός Δικαιοσύνης. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

16.10.2012

171.

Δρ. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

16.10.2012

)

Υπουργός Υγείας. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύ
θυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το
καθεστώς.

172.

Δρ. Ali (
) Heidar
(
) (άλλως
Haidar, Heydar, Haydar)

Υφυπουργός Εθνικής Συμφιλίωσης. Ως υπουργός της κυβέρνη
σης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

173.

Δρ. Nazeera (
)
(άλλως Nazira,
Nadheera, Nadhira)
Farah (
) Sarkees
(
) (άλλως
Sarkis)

Υφυπουργός Περιβάλλοντος. Ως υπουργός της κυβέρνησης,
είναι συνυπεύθυνη για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

16.10.2012
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Υφυπουργός. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

175.

Najm-eddin
(
) (άλλως
Nejm-eddin, Nejmeddeen, Najm-eddeen,
Nejm-addin, Nejmaddeen, Najm-addeen,
Najm-addin) Khreit
(
) (άλλως Khrait)

Υφυπουργός. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

176.

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

Υφυπουργός. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

177.

Jamal (
) Sha’ban
(
) (άλλως
Shaaban) Shaheen
(
)

Υφυπουργός. Ως υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
)
(άλλως Suleiman
Maarouf, Sulayman
Ma’ruf, Sleiman
Maarouf; Sulaiman
Maarouf)

Διαβατήριο: κάτοχος διαβατηρίου ΗΒ

Επιχειρηματίας του στενού περιβάλλοντος της οικογένειας του
Προέδρου Al-Assad. Μέτοχος του καταχωρημένου τηλεοπτικού
σταθμού TV. Βρίσκεται στο στενό περιβάλλον του περιλαμβα
νομένου στον κατάλογο Muhammad Nasif Khayrbik. Στηρίζει
το συριακό καθεστώς.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Σύζυγος του Rami Makhlouf, κόρη
του Walif (άλλως Walid) Othman,
Ημερομηνία γεννήσεως: 31 Ιανουα
ρίου 1977,
Τόπος γεννήσεως: Επαρχία Λαοδι
κείας
αριθμός ταυτότητας: 06090034007

Έχει στενές προσωπικές και οικονομικές σχέσεις με τον περιλαμ
βανόμενο στον κατάλογο Rami Makhlouf, εξάδελφο του Προέ
δρου Bashar Al-Assad και βασικό χρηματοδότη του καθεστώ
τος. Ως εκ τούτου, συνδέεται με το συριακό καθεστώς και
επωφελείται από αυτό.

16.10.2012»

) Othman

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την
ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για
την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 69 της
13.3.2013, σ. 1), από την 1η Ιουλίου 2013 μόνο η Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται σε
ηλεκτρονική μορφή είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.
Όταν δεν είναι δυνατή η δημοσίευση της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας λόγω
απρόβλεπτων και έκτακτων περιστάσεων, η έντυπη έκδοση είναι αυθεντική και παράγει νομικά
αποτελέσματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 216/2013.

Τιμή συνδρομής 2013 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 420 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

910 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

100 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί), DVD, μία έκδοση την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με τον
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωση για τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις Συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu

EL

