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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 421/2013,
annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,
nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen
rekisteriin [Porc du Sud-Ouest (SMM)]
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(2)

Ranskan hakemus nimityksen ”Porc du Sud-Ouest” rekis
teröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdes
sä (3) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

(3)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuk
sen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys
olisi rekisteröitävä,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laa
tujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
1151/2012, joka annettiin 21 päivänä marraskuuta
2012, tuli voimaan 3 päivänä tammikuuta 2013. Sillä
kumottiin ja korvattiin maataloustuotteiden ja elintarvik
keiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitys
ten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neu
voston asetus (EY) N:o 510/2006 (2).

1 artikla
Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3) EUVL C 162, 8.6.2012, s. 20
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LIITE
Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.1 – Tuore liha (ja muut eläimenosat)
RANSKA
Porc du Sud-Ouest (SMM)
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 422/2013,
annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,
nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen
rekisteriin [Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (SAN)]
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(2)

Ranskan hakemus nimityksen ”Fin Gras” / ”Fin Gras du
Mézenc” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin
virallisessa lehdessä (3) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 ar
tiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuk
sen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys
olisi rekisteröitävä,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laa
tujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
1151/2012, joka annettiin 21 päivänä marraskuuta
2012, tuli voimaan 3 päivänä tammikuuta 2013. Sillä
kumottiin ja korvattiin maataloustuotteiden ja elintarvik
keiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitys
ten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neu
voston asetus (EY) N:o 510/2006 (2).

1 artikla
Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3) EUVL C 180, 21.6.2012, s. 22.
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LIITE
Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.1 – Tuore liha (ja muut eläimenosat)
RANSKA
Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (SAN)

9.5.2013

9.5.2013
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 423/2013,
annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,
nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen
rekisteriin [Stornoway Black Pudding (SMM)]
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(2)

Yhdistyneen kuningaskunnan hakemus nimityksen ”Stor
noway Black Pudding” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä (3) asetuksen (EY) N:o
510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuk
sen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys
olisi rekisteröitävä,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laa
tujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
1151/2012, joka annettiin 21 päivänä marraskuuta
2012, tuli voimaan 3 päivänä tammikuuta 2013. Sillä
kumottiin ja korvattiin maataloustuotteiden ja elintarvik
keiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitys
ten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neu
voston asetus (EY) N:o 510/2006 (2).

1 artikla
Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3) EUVL C 169, 15.6.2012, s. 25.
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LIITE
Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.2 – Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Stornoway Black Pudding (SMM)

9.5.2013
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 424/2013,
annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,
erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun
nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä [Ptujski lük (SMM)]
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laa
tujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1151/2012 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan
1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti käsitellyt
Slovenian esittämän pyynnön, joka koski komission ase
tuksen (EU) N:o 1362/2011 (2) nojalla rekisteröidyn suo
jatun maantieteellisen merkinnän ”Ptujski lük” eritelmän
muutoksen hyväksymistä.
Hakemus koskee tuotteen kuvauksen ja pakkaamista kos
kevien erityisten sääntöjen muuttamista.

(3)

Komissio on tarkastellut kyseessä olevaa muutosta ja kat
sonut sen olevan perusteltu. Koska muutos on asetuksen
(EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti
vähäinen, komissio voi hyväksyä sen ilman kyseisen ase
tuksen 50, 51 ja 52 artiklassa säädettyä menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan suojatun maantieteellisen merkinnän ”Ptujski lük”
eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.
2 artikla
Eritelmän pääkohdat esitetään konsolidoidussa yhtenäisessä asia
kirjassa, joka on tämän asetuksen liitteessä II.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUVL L 341, 22.12.2011, s. 21.
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LIITE I
Hyväksytään rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Ptujski lük” eritelmän muutos seuraavasti:
— Poistetaan tuotteen kuvauksesta seuraava lause: ”Yksittäisen sipulin paino on vähintään 70 g”.
Tuotteen kuvauksessa on nykyisellään selvä epäjohdonmukaisuus, sillä sipulit eivät voi samanaikaisesti täyttää kahta
arviointiperustetta, joiden mukaan niiden poikkileikkauksen halkaisijan olisi oltava vähintään 40 mm ja painon
samalla vähintään 70 g.
— Poistetaan pakkaamista koskevien erityisten sääntöjen yhteydessä seuraava sulkeissa oleva ilmaisu: ”(enintään 2 kg)”.
Lopputuotteen pakkausten paino mukautetaan kysynnän mukaisesti, eikä sille siksi ole syytä asettaa rajoituksia.
Kuluttajien ja kauppiaiden vaatimukset ovat osoittaneet, että yli 2 kg:n pakkaukset ovat kannattavampia.

9.5.2013
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LIITE II
YHTENÄINEN ASIAKIRJA
Maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (1)
”PTUJSKI LÜK”
EY-N:o: SI-PGI-0105-01033 – 20.8.2008
SMM ( X ) SAN ( )
1.

Nimi
”Ptujski lük”

2.

Jäsenvaltio tai kolmas maa
Slovenia

3.

Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1. Tuotelaji
Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina
3.2. Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta
”Ptujski lük” (Allium cepa L.) on Ptujska rdeča -lajikkeen sipuli. Se on muodoltaan litteänpyöreä, hieman sydäntä
muistuttava. Sen poikkileikkauksen halkaisija on vähintään 40 mm. Sipulin kärkiosa on kapea, ohut ja supussa.
Kunkin sipulin korkeuden kannasta supussa olevaan kärkiosaan mitattuna on oltava 10–50 % pienempi kuin sen
leveimmän kohdan halkaisija.
Sipulin ulkokuori on väriltään punaruskeasta vaaleanpunertavaan. Malto on valkeaa, ja siinä on häivähdys sinertävää
tai sinipunaista; reunoissa on voimakkaampi sinipunainen väri.
Ptujski lük -sipulin ominaismaku on melko pistävä ja tuoksu voimakas, sipulille ominainen.
3.3. Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)
—
3.4. Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)
—
3.5. Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella
Nimityksellä ”Ptujski lük” kaupan pidettävien sipuleiden on oltava määritellyllä maantieteellisellä alueella tuotettuja.
Sipulinsiementen tai istukkaiden on oltava tuotettuja maantieteellisellä alueella, tai ne voidaan ostaa sellaiselta
siementuottajalta, joka voi todistaa huoehtivansa Ptujska rdeča -lajikkeen ylläpitojalostuksesta.
3.6. Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt
Ptujski lük myydään perinteisissä nipuissa (6 tai 12 samankokoista ja -väristä sipulia rukiinkorjella niputettuina;
narua, metallilankaa tai muuta vastaavaa ei saa käyttää), pienpakkauksissa tai irtotavarana.
3.7. Merkintöjä koskevat erityissäännöt
Tuote-eritelmän vaatimukset täyttävä sipuli merkitään nimityksellä ”Ptujski lük”, maininnalla ”zaščitena geografska
označba” (suojattu maantietellinen merkintä) sekä kansallisella laatumerkillä.
4.

Maantieteellisen alueen tarkka rajaus
Maantieteellinen tuotantoalue on historiallisesti määräytynyt, ja se käsittää Ptujsko Poljen alueen. Alue koostuu
tasangosta, jota rajaavat Ptujn kaupunki, Drava-joki, Slovenske Goricen kukkulat sekä Mihovcin ja Velika Nedeljan
paikkakunnat.

(1) Korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1151/2012.
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Yhteys maantieteelliseen alkuperään

5.1. Maantieteellisen alueen erityisyys
Ptujsko Polje on tasankoaluetta, jonka maaperä on muodostunut hiekka- ja sorakerrostumista. Maakerros on ohut ja
sisältää runsaasti hiekkaa ja kiviä. Mannerilmaston, kevätsateiden ja kuuman ja kuivahkon kesän vuoksi maaperä
kuivuu helposti. Maaperä koostuu kahdesta maannostyypistä, joissa kummassakin on kaksi kerrostumaa: sora- ja
hiekkamailla on holoseenikauden tasanteella lietemaata ja pleistoseenikauden tasanteella ruskomaata, ja savi- ja
hiuemailla on ruskeita pseudogleysoleja sekä antropogeenista maannosta.
Lietemaiden maaperä on nuorta ja kehittymätöntä. Koostumukseltaan se on hienorakeista ja hiekkapitoista, ja
savipaakkuja on vähän. Tällainen maaperä on hyvin läpäisevää ja löyhää. Hienorakenteista hiekkaa on 100 cm:n
syvyyteen, eikä pintakerroksessa yleensä esiinny soraa. Salaojitettujen ja tulvilta suojattujen alueiden maaperä soveltuu
erinomaisesti viljelyyn.
Ptujsko Polje alueen maaperä on pääosin ruskomaata. Omavaraisuuden kannalta tämä on olennaisen tärkeää maa
taloustuotannolle, jolle maaperän ominaisuudet ja maanpinnan tasaisuus ovat suotuisia. Maaperä on keskisyvää,
kohtalaisen humuspitoista, vettä läpäisevää ja kuohkeaa. Alueella viljellään pääasiassa peltokasveja.
Syvät hiesupitoiset ruskomaat sijaitsevat Slovenske Goricen kukkuloiden reunoilla ja Pesnican laaksossa, ja maa
koostuu pääosin hiuesavesta. Maaperä on syvää, hienojakoista ja heikosti vettä läpäisevää. Alueella viljellään voima
peräisesti peltokasveja, nurmea ja humalaa.
Pesnica-joen laaksosta aina Ptujsko Poljeen asti ulottuvan alueen maaperä on antropogeenistä, ja maata on paran
nettu lähes kaikkialla (salaojitus ja maanmuokkaus maatalouskäyttöä varten). Tämä on muuttanut maaperän fysikaa
lisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Maaperää on kuohkeutettu ja muokattu vettä paremmin läpäiseväksi, ja lannoit
teiden käyttö on nostanut maan pH-arvoa siten, ettei se enää ole hapanta. Alueella harjoitetaan pääasiassa voima
peräistä viljelyä.
Dravsko-Ptujsko Polje muodostaa maantieteellisesti osan Ala-Pannonian aluetta Sloveniassa. Alueen ilmasto on
luonteeltaan tyypillisesti mannermainen. Sateita ei esiinny erityisen runsaasti; keskimääräinen vuotuinen sademäärä
vuosina 1961–2000 oli noin 950 mm. Ptujn ympäristössä sateet esiintyvät enimmäkseen kesä-, heinä- ja elokuussa
(yleensä yli 100 mm kuukaudessa), ja kuivimpia kuukausia taas ovat maalis-, huhti- ja toukokuu (vain 60–85 mm
kuukaudessa).
Ptujski lük on kerättävä käsin. Tällä varmistetaan tuotteen korkea laatu. Ptujski lük –tuotteelle ominainen piirre on
myös se, että yksittäiset sipulit palmikoidaan perinteisiksi kransseiksi, joissa kussakin on 6 tai 12 samankokoista ja
-väristä sipulia.
5.2. Tuotteen erityisyys
Ptujski lük -tuotteelle tunnusmerkillistä on pitkä säilyvyys ja erinomaiset keitto-ominaisuudet. Se pehmenee keitet
täessä nopeasti, mutta säilyttää silti ominaisen makunsa. Muita Ptujski lük -tuotteelle tunnusomaisia ominaisuuksia
ovat sen litteäpyöreä, hieman sydäntä muistuttava muoto, kuoren ja mallon punertava väri ja kohtalaisen voimakas
maku.
5.3. Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai
tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)
Ptujski lük -tuotteen ja alueen välistä yhteyttä osoittavat tuotteen vuosien saatossa saama maine ja sen perinteiset
tuotantomenetelmät. Ptujski lük -nimitystä käytetään Ptujsko Poljen alueen sipulista, jota on viljelty jo yli 200
vuoden ajan. Aluetta on kautta aikojen kutsuttu nimellä lükarija (”sipulinviljelyalue”) siellä viljellyn sipulin (lüka)
vuoksi. Alueella asunut ja työskennellyt Anton Ingolič kertoo sipulinviljely alkaneen alueen keskellä sijaitsevassa
Dornavassa, josta se levisi kaikkialle Ptujsko Poljen alueelle. Kaikki Dornavan ja sittemmin myös Ptujsko Poljen
viljelijät ja erityisesti pienet ja keskisuuret tilat ryhtyivät harjoittamaan sipulinviljelyä.
Sateiden jakautumisen vuoksi Ptujsko Poljen alueen viljelytavaksi kehittyi ja vakiintui erityisesti vuoroviljely. Sipu
linviljely soveltui erinomaisesti tällaiseen viljelykiertoon. Sipuli ei vaadi kasvaakseen korkeita lämpötiloja. Koska
hiekkapitoinen maa kuivuu ja lämpenee nopeasti, siemenet voidaan kylvää jo alkuvuodesta, jolloin päivät ovat vielä
lyhyitä. Sipulit kasvattavat tällöin voimakkaan juuriston, ja kevätsateiden tullessa sipuliosat paisuvat. Sipulin tunnus
omainen aromi ja maku kehittyvät kuuman ja kuivan kesän aikana sipulin kuivuessa. Sipulit jätetäänkin aluksi
kuivumaan pelloille, ja loppukuivatus tapahtuu tuottajan tiloissa. Tuotantoalueella on kautta aikojen harjoitettu
peltokasvinviljelyä, rukiinviljely mukaan luettuna, ja myös sipuleiden yleisesti tunnettu sitomistapa rukiinkorrella
levisi.
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Kypsymisajan kuiva sää sekä ohut, hiekkapitoinen ja köyhäravinteinen maaperä tuottavat voimakkaanmakuisen
sipulin.
Eri tuotantovaiheet ja sipulinviljelymenetelmä heijastuvat paikallisten käytänteiden, tapojen, ilmauksien ja sanalas
kujen sekä perinteisten ruokien kirjossa ja jopa talojen arkkitehtuurissa: taloissa oli oltava kattoräystäät sipulien
kuivattamista varten. Nämä käytänteet ovat säilyneet, ja niitä pidetään yllä niin arkielämässä (edelleen suositut
paikallisen keittiön erikoisuudet, sipulien kuivattaminen pihoilla kattoräystäiden alla ja sitominen kransseiksi) kuin
erilaisten matkailuun liittyvien tapahtumien yhteydessä.
Eritelmän julkaisutiedot
(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta) (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) Korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1151/2012.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 425/2013,
annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,
erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun
nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä [Pesca di Leonforte (SMM)]
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laa
tujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1151/2012 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan,

(3)

Komissio on tutkinut kyseessä olevan muutoksen ja kat
sonut sen olevan perusteltu. Koska muutos on asetuksen
(EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen
alakohdan mukaisesti vähäinen, komissio voi hyväksyä
sen ilman kyseisen asetuksen 50, 51 ja 52 artiklassa ku
vattua menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan
1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut
Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuk
sen (EY) N:o 622/2010 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun
maantieteellisen merkinnän ”Pesca di Leonforte” eritel
män muutoksen hyväksymistä.
Pyynnön tarkoituksena on eritelmän muuttaminen pois
tamalla tuotteen kuvauksesta liukenevan kiinteän aineen
enimmäispitoisuus ja muuttamalla tuotantomenetelmää
koskevassa kohdassa sallittujen perusrunkojen luetteloa
ja istutusetäisyyttä silloin, kun puut leikataan avoimeen
muotoon.

Muutetaan suojatun maantieteellisen merkinnän ”Pesca di Leon
forte” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.
2 artikla
Yhtenäinen asiakirja, joka sisältää eritelmän tärkeimmät kohdat,
on tämän asetuksen liitteessä II.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen

(1) EUVL L 343, 14.12 2012, s. 1.
(2) EUVL L 182, 16.7.2010, s. 1.
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LIITE I
Hyväksytään suojatun maantieteellisen merkinnän ”Pesca di Leonforte” muutos seuraavasti:
Tuotteen kuvaus: On katsottu aiheelliseksi ilmoittaa yksinomaan liukenevan kiinteän aineen vähimmäispitoisuus, koska
näin voidaan ottaa huomioon myös persikat, joiden pitoisuus Brix-asteikolla ilmaistuna on yli 13 astetta. Muutos
merkitsee parannusta aikaisempaan verrattuna, sillä se mahdollistaa nimen ”Pesca di Leonforte” käytön myös sellaisten
hedelmien yhteydessä, joiden sokeripitoisuus on edellä mainittua korkeampi.
Tuotantomenetelmä: Eritelmää on muutettu sallittujen perusrunkojen osalta lisäämällä siihen persikan ja sen kloonien
perusrungot sekä sellaisten Prunus-suvun hybridien perusrungot, jotka on todettu yhteensopiviksi asianomaisten ekotyyp
pien kanssa ja sopeutuneiksi paikallisiin ympäristöoloihin. Tällaisten perusrunkojen koeviljelyn on ehdottomasti tapah
duttava eritelmässä yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Samassa eritelmän kohdassa muutetaan istutusetäisyyttä silloin,
kun puut leikataan avoimeen tai suppilomaiseen muotoon, koska se on viljelijöiden kannalta kätevämpää ja jo yleinen
käytäntö eräissä tuotantoalueen hedelmätarhoissa. Edellä mainitun johdosta hehtaarikohtainen tuotos nostetaan 25 ton
niin istutustiheyttä muuttamatta.
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LIITE II
KONSOLIDOITU YHTENÄINEN ASIAKIRJA
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu neuvoston
asetus (EY) N:o 510/2006 (1)
”PESCA DI LEONFORTE”
EY-nro: IT-PGI-0105-01006-20.06.2012
SMM ( X ) SAN ( )
1.

Nimi
Nimi: ”Pesca di Leonforte”

2.

Jäsenvaltio tai kolmas maa
Italia

3.

Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1. Tuotelaji (Liite II)
Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina
3.2. Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta
Suojattu maantieteellinen merkintä ”Pesca di Leonforte” on kahden paikallisen persikan ekotyypin – Bianco di
Leonforte ja Giallone di Leonforte – viljelystä saatu tuote; kyseisiä ekotyyppejä ei ole merkitty kansalliseen lajikeluet
teloon.
Kulutukseen saatettaessa suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustetulla Pesca di Leonforte -persikalla on oltava
seuraavat ominaisuudet: Tuore ja ehyt ulkopinta, virheetön, vailla mätää tai muita sellaisia vikoja, jotka tekevät
tuotteesta kulutukseen kelpaamattoman. Lisäksi sen on oltava puhdas eli vailla vieraita näkyviä aineita tai missä
tahansa kehitysvaiheessa olevien loisten aiheuttamia jälkiä, eikä siinä saa tuntua vieraita hajuja ja/tai makuja.
Hedelmälihan kiinteyden on oltava vähintään 4,5 kg/cm2 (Giallone di Leonforte) ja vähintään 3,5 kg/cm2 (Bianco di
Leonforte) penetrometrin 8 mm:n kärjellä mitattuna. Liukenevan kiinteän aineen pitoisuus on vähintään 11 astetta
Brix-asteikolla ilmaistuna; hedelmän paino on 100–350 grammaa. Hedelmän on oltava muodoltaan pyöreä, ja sen
puoliskot ovat epäsymmetriset; Bianco di Leonforte -ekotyypin hedelmäliha on valkoista ja kuori valkoinen, toisinaan
kevyesti punajuovainen; Giallone di Leonforte -ekotyypin hedelmäliha on keltaista ja kuori keltainen, toisinaan kevyesti
punajuovainen. Hedelmälihan on oltava kiinni siemenessä.
Ainoastaan ekstra- ja I luokan Pesca di Leonforte -persikoille voidaan myöntää SMM-tunnus.
3.3. Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)
—
3.4. Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)
—
3.5. Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella
Pergamenttipaperisten pussien käyttö on pakollista hedelmien mekaaniseksi suojaamiseksi taudinaiheuttajilta. Pussit
asetetaan paikalleen, kun hedelmät ovat kasvaneet pähkinän kokoisiksi ja joka tapauksessa viimeistään heinäkuussa.
Sadonkorjuu alkaa syyskuun alussa ja jatkuu marraskuun alkuun. Hedelmät on poimittava käsin välttäen työskentelyä
päivän kuumimpina tunteina ja korjattuihin hedelmiin suoraan kohdistuvaa auringonpaistetta. Hedelmä on irrotet
tava oksasta erityisen varovaisesti, jotta kanta ei vahingoitu. Myös pergamenttipussien sulkemiseen käytetty raut
alanka on poistettava, jotta hedelmät eivät vahingoitu.
3.6. Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt
SMM-tuote ”Pesca di Leonforte” on pakattava tuotantoalueella, jotta voidaan välttää kuljetuksesta ja ylimääräisistä
käsittelytoimenpiteistä aiheutuvat pintaviat, jotka altistaisivat hedelmät homesienten ja erilaisten taudinaiheuttajien
hyökkäyksille ja vaarantaisivat näin tuotteen laadun.
(1) Korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1151/2012.
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SMM-tunnuksella ”Pesca di Leonforte” varustetut hedelmät on pidettävä kaupan pahvi- tai puurasioissa tai -laatikoissa
taikka eri muotoisissa koreissa; pakkauskoko on 0,5–6 kg. Yhdessä pakkauksessa on oltava vain samaan lajikkeeseen,
laatu- ja kokoluokkaan kuuluvia ja kypsyysasteeltaan samanlaisia, ekotyypin mukaan väriltään yhdenmukaisia hedel
miä. Hedelmät asetetaan yhteen ainoaan kerrokseen ja erotetaan toisistaan sopivalla suojamateriaalilla. Suoja- ja/tai
täytemateriaalin on oltava uutta, hajutonta ja vaaratonta; lisäksi on vältettävä tuotteen joutumista kosketukseen
painovärien ja tai etiketeissä käytettävien liimojen kanssa. Pakkauksissa ei myöskään saa olla mitään vieraita aineita
tai esineitä.

Pakkaukset on suljettava sinetillä siten, että pakkausta ei voi avata rikkomatta sinettiä; näin varmistetaan sisällön
säilyminen muuttumattomana myöhempien käsittelyvaiheiden aikana.

3.7. Merkintöjä koskevat erityiset säännöt
Etiketissä on oltava nimityksen logo ja unionin graafinen tunnus.

Etiketissä ei saa olla mitään muita määritteitä, joita ei ole tässä mainittu. Tuotemerkkeihin viittaavat merkinnät ovat
kuitenkin sallittuja, kunhan ne eivät ole luonteeltaan mainostavia tai omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan.

Nimityksen logo muodostuu soikiosta, jonka sisällä on kuvattuna Leonforten kunnan symboli, Granfonten suihku
kaivo, ja sen päällä etualalla pussiin pakattu persikka. Soikion yläosan keskellä on teksti ”Pesca di Leonforte” ja
alaosan keskellä kirjainlyhenne ”I.G.P.” (SMM). Soikiossa on selvästi erottuva vihreä reunus, pohjaväri on vaalean
keltainen, Granfonten suihkukaivo on vihreä, samoin teksti ”Pesca di Leonforte” ja kirjainlyhenne ”I.G.P.”; persikka on
oranssinkeltainen ja siihen kiinnittynyt lehti vihreä, pussi on valkoinen harmain varjostuksin, ja sen ääriviivat on
vedetty mustalla, joka kuvaa myös rautalankaa, jolla pussi on suljettu.

4.

Maantieteellisen alueen tarkka rajaus
SMM-tuotteen ”Pesca di Leonforte” tuotantoalueeseen kuuluvat Leonforten, Ennan, Calascibettan, Assoron ja Agiran
kunnat Ennan maakunnassa.

5.

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

5.1. Maantieteellisen alueen erityisyys
SMM-tuotteen ”Pesca di Leonforte” viljelyalue sijaitsee Sisilian sydämessä. Maaperä on keskitiivistä, syvää ja savipi
toista tulvamaata, joka sisältää runsaasti orgaanisia aineksia. Ilmasto on välimerellinen, ja sille ovat ominaisia pitkät,
kuumat ja kuivat kesät ja leudot sateiset talvet. Sateet keskittyvät lokakuun ja maaliskuun välille. Myös käytäntö
suojata puussa kasvavat hedelmät tuholaisilta paperipusseilla on syntynyt ja kehittynyt kyseisen alueen viljelijöiden
keskuudessa, ja se mahdollistaa kypsymisen etenemisen sadonkorjuuaikataulun mukaisesti.

5.2. Tuotteen erityisyys
Hedelmän kiinteys, myöhäinen kypsyminen ja suojaaminen pussilla erottavat SMM-tuotteen ”Pesca di Leonforte”
muista saman tavaraluokan tuotteista.

Näiden ominaisuuksien ansiosta tuote voidaan saattaa markkinoille ajankohtana, jona muita saman tavaraluokan
tuotteita ei ole enää saatavilla. Sadonkorjuu alkaa syyskuun alussa ja jatkuu marraskuun alkuun. Pesca di Leonforten
erityispiirre on jo vuosikymmenten ajan ollut puussa kasvavien hedelmien suojaaminen paperipusseilla välimeren
hedelmäkärpäsen (Ceratitis capitata) aiheuttamia tuhoja vastaan. Ajan myötä siitä on tullut yksi määräävimmistä
ominaisuuksista tuotannossa, ja sen ansiosta hedelmä ei irtoa puusta niin helposti, koska sateenkestävä pergamentti
paperista valmistettu pussi suojaa sitä.
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5.3. Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai
tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)
Pesca di Leonforten SMM-hyväksymishakemus on perusteltu tuotteen maineen ja arvostuksen vuoksi. Tuote tunne
taan laatuominaisuuksistaan, joita ovat kiinteys ja myöhäinen kypsyminen, jonka ansiosta se on markkinoilla silloin,
kun persikoita ei ole juurikaan saatavissa. Persikanviljelijän työpanos on ratkaiseva. Oivallettuaan tuotteen ainutlaa
tuisuuden hänestä on tullut oman tuotantonsa herra. Viljelijä joutuu usein turvautumaan muiden perheenjäsenten
apuun erityisesti pussitusvaiheessa, jolloin joudutaan uurastamaan yötä päivää. Persikoiden myynnistä saatavat tulot
ovat osaltaan parantaneet alueen elinolosuhteita.
Pesca di Leonforten taloudellinen merkitys on ollut jo kahden vuosikymmenen ajan huomattava paitsi sen tuotanto
alueella, myös lähikunnissa. Tämä käy ilmi kyseisen tuotteen kunniaksi järjestettävästä Sagra-juhlasta, jota vietetään
joka vuosi lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina ruhtinas Nicolò Placido Brancifortin 1600-luvulla pystyttämässä
Leonforten historiallisessa keskustassa. Silloiset kunnallisviranomaiset perustivat juhlan vuonna 1982 edistääkseen
hedelmänviljelyalan kehitystä ja tehdäkseen ainutlaatuisen tuotteen tunnetuksi Sisilian kuluttajien keskuudessa. Alusta
lähtien Sagra della pesca di Leonforte on ollut erinomainen tilaisuus edistää tämän myöhään kypsyvän tuotteen
menekkiä.
Eritelmän julkaisutiedot
[Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta (1)]
Italian hallitus on aloittanut kansallisen vastaväitemenettelyn julkaisemalla 8.5.2012 Italian tasavallan virallisen lehden
numerossa 106 ehdotuksen suojatun maantieteellisen merkinnän ”Pesca di Leonforte” eritelmän muutoksen hyväksymi
seksi. Eritelmän täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteessa
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

(1) Korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1151/2012.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 426/2013,
annettu 8 päivänä toukokuuta 2013,
asetusten (EY) N:o 1120/2009, (EY) N:o 1121/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 mukauttamisesta
Kroatiassa maksettavia suoria tukia koskevien täytäntöönpanosääntöjen osalta
Tällaisten investointien osalta huomioon otettavan vii
tekauden on liityttävä vuoteen, jona asianomainen ala
sisällytetään tilatukijärjestelmään jäsenvaltion päätöksen
mukaisesti. Investointeja koskevaa samaa säännöstä olisi
sovellettava Kroatiaan, sillä Kroatia on pannut täytäntöön
tuotantoon sidottuja tukia tietyillä aloilla, jotka sisällyte
tään tuotannosta irrotettuun tilatukijärjestelmään. Tämän
vuoksi on aiheellista asettaa määräaika, johon mennessä
investoinnit on vietävä Kroatiassa päätökseen, jotta ne
voitaisiin ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1120/2009
21 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen
3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen
50 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian odotetaan liittyvän Euroopan unioniin 1 päivänä
heinäkuuta 2013.

(2)

Liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 4 jakson iii kohdan
mukaan Kroatiassa viljelijöille vuonna 2013 myönnettä
vien suorien tukien takaisin maksamisen ehtona on se,
että Kroatia soveltaa ennen liittymistä tällaisia suoria tu
kia koskevia niitä sääntöjä vastaavia sääntöjä, joista sää
detään asianomaisissa neuvoston ja komission asetuksis
sa. Kroatia on päättänyt soveltaa tilatukijärjestelmää liit
tymisensä jälkeen. Sen vuoksi vuosi 2013 on Kroatiassa
kyseisen järjestelmän ensimmäinen soveltamisvuosi yhtei
sen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista
yhteisön säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestel
mistä 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) III osaston 3 luvun mu
kaisesti.

(3)

Tukioikeuksien myynnistä suoritettavaa pidätystä kos
kevien säännösten olisi oltava Kroatiassa samat kuin tila
tukijärjestelmän alueellistaneiden muiden jäsenvaltioiden
soveltamat säännökset.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 57 artiklan 2 kohdan artik
lan mukaisesti ja yhdessä yhteisen maatalouspolitiikan
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatu
kijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä 29 päivänä lokakuuta 2009 annetun ko
mission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 (2) 21 artiklan
kanssa tilatukijärjestelmää soveltavat uudet jäsenvaltiot
voivat käyttää kansallista varantoa tukioikeuksien jakami
seksi tai korottaa tukioikeuksien arvoa, jos viljelijät ovat
tehneet investointeja aloilla, joilla tuotantoon sidottu tuki
sisällytetään tilatukijärjestelmään kokonaan tai osittain.

(1) EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.
(2) EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1120/2009 2 luvussa vahvistetaan
säännöt tilatukijärjestelmän täytäntöönpanolle uusissa jä
senvaltioissa, jotka ovat soveltaneet yhtenäisen pinta-ala
tuen järjestelmää. Kyseistä lukua olisi sovellettava myös
Kroatiaan, koska se päättänyt soveltaa tilatukijärjestelmää
liittymispäivästä alkaen.

(6)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista kos
kevista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja V osas
tossa säädettyjen viljelijätukijärjestelmien osalta 29 päi
vänä lokakuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 1121/2009 (3) liitteessä III määritellään alueet, joilla
vuohipalkkioita voidaan maksaa, ja liitteessä V vahvis
tetaan mainitun asetuksen 63 artiklassa tarkoitettu kes
kimääräinen maitotuotos. Kroatia toimitti 14 päivänä
syyskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä komissiolle asianomai
set tiedot, jotka olisi lisättävä mainittuihin liitteisiin.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa ase
tuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestel
mien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttami
sen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta
sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytän
töönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vii
nialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien
ehtojen osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 (4) 3 artiklassa
määritetään, miten viiteosuus maan säilyttämiseksi pysy
vänä laitumena jäsenvaltioiden tasolla vahvistetaan ase
tuksen (EY) N:o 73/2009 6 artiklan 2 kohdan soveltami
seksi. Tässä yhteydessä on aiheellista ottaa huomioon
Kroatian liittyminen.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 57 a artiklan mukaan Kroa
tian on otettava käyttöön erityinen kansallinen miinan
raivausvaranto, josta myönnetään tukioikeuksia miinoista

(3) EUVL L 316, 2.12.2009, s. 27.
(4) EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65.
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puhdistettuja alueita varten. Asetuksessa (EY) N:o
1122/2009 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat tuki
oikeuksien tunnistamista ja rekisteröintiä sekä tukioike
uksien myöntämistä koskevia hakemuksia, olisi sovellet
tava myös miinoista puhdistettuja alueita varten myön
nettäviin tukioikeuksiin.

(9)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1120/2009, (EY) N:o
1121/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 olisi muutettava,

9.5.2013

1) Korvataan liite III seuraavasti:
”LIITE III
ALUEET, JOILLA VUOHIPALKKIOITA VOIDAAN MAKSAA

1. Bulgaria: koko maa
2. Kroatia: koko maa
3. Kypros: koko maa

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

4. Portugali: koko maa Azoreita lukuun ottamatta
1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1120/2009 mukauttaminen
Muutetaan asetus (EY) N:o 1120/2009 seuraavasti:

1) Lisätään 16 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vähennysprosent
teja sovelletaan Kroatian osalta sen jälkeen, kun tukioikeuk
sien arvosta on vähennetty asetuksen (EY) N:o 73/2009
59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettua yksikköarvoa vas
taava vapautus.”

5. Slovenia: koko maa
6. Slovakia: kaikki asetuksen (EY) N:o 1257/1999 18 artik
lassa tarkoitetut vuoristoalueet.”
2) Lisätään liitteeseen V ”Ranskan” jälkeen seuraava rivi:
”Kroatia

5 571”.
3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 mukauttaminen
Muutetaan asetus (EY) N:o 1122/2009 seuraavasti:

2) Lisätään 21 artiklaan 3 kohta seuraavasti:
1) Lisätään 3 artiklaan kohta 7 a seuraavasti:
”3.
Kroatian osalta 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin
sellaisiin investointeihin, jotka on tehty niillä aloilla, jotka
sisällytetään Kroatian päätöksen mukaisesti tilatukijärjestel
mään vuodesta 2013 alkaen. Huomioon otetaan ainoastaan
investoinnit, jotka on viety päätökseen ennen 1 päivää tam
mikuuta 2013.”

3) Korvataan III osaston 2 luvun otsikko seuraavasti:

”Tilatukijärjestelmän täytäntöönpano uusissa jäsenvaltiois
sa, jotka ovat soveltaneet yhtenäisen pinta-alatuen järjes
telmää, ja Kroatiassa”

”7 a.

Kroatian osalta viiteosuus vahvistetaan seuraavasti:

a) pysyvänä laitumena oleva maa-ala on viljelijöiden vuonna
2013 tämän asetuksen 13 artiklan 8 kohdan mukaisesti
ilmoittama pysyvänä laitumena oleva maa-ala.
Pysyvänä laitumena vuonna 2013 ollutta maata, joka on
metsitetty asetuksen (EY) N:o 73/2009 6 artiklan 2 koh
dan kolmannen alakohdan mukaisesti, ei oteta huomi
oon;
b) koko maatalousmaa on viljelijöiden vuonna 2013 ilmoit
tama koko maatalousmaa.”

4) Korvataan 28 artiklan 1 kohta seuraavasti:
2) Korvataan 7 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:
”1.
Jollei tässä luvussa muuta säädetä, tätä asetusta sovel
letaan uusiin jäsenvaltioihin, jotka ovat soveltaneet yhtenäi
sen pinta-alatuen järjestelmää, ja Kroatiaan.”

2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1121/2009 mukauttaminen
Muutetaan asetus (EY) N:o 1121/2009 seuraavasti:

”f) tukioikeuden tyyppi, erityisesti asetuksen (EY) N:o
73/2009 44 artiklassa säädetyt erityistukioikeudet, ase
tuksen (EY) N:o 73/2009 57 a artiklan 10 kohdassa sää
detyt Kroatian erityisestä kansallisesta miinanraivaus
varannosta myönnetyt tukioikeudet, asetuksen (EY) N:o
73/2009 68 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti
myönnetyt tukioikeudet sekä tukioikeudet, joihin sovel
letaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 64 artiklan 2 koh
dassa säädettyä poikkeusta;”
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3) Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Tilatukijärjestelmän tukioikeuksien myöntämistä tai ta
pauksen mukaan lisäämistä koskevat hakemukset on jätet
tävä jäsenvaltioiden vahvistamaan päivämäärään mennessä,
mutta viimeistään tilatukijärjestelmän ensimmäisen täytän
töönpanovuoden, vuoden, jona tuotantoon sidottu tuki sisäl
lytettiin tilatukijärjestelmään, asetuksen (EY) N:o 73/2009
46, 47 ja 48 artiklan ensimmäisen täytäntöönpanovuoden
tai mainitun asetuksen 41, 57 tai 57 a artiklan taikka 68 ar
tiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisvuosien 15 päivänä
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toukokuuta. Viro, Latvia, Liettua, Suomi ja Ruotsi voivat
kuitenkin vahvistaa myöhäisemmän päivämäärän, joka ei
saa olla myöhäisempi kuin 15 päivä kesäkuuta.”
4 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voi
maantulopäivänä sillä edellytyksellä, että kyseinen sopimus tulee
voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 427/2013,
annettu 8 päivänä toukokuuta 2013,
Saccharomyces cerevisiae NCYC R646:n tuottaman selenometioniinin hyväksymisestä kaikkien
eläinlajien rehun lisäaineena ja asetusten (EY) N:o 1750/2006, (EY) N:o 634/2007 ja (EY) N:o
900/2009 muuttamisesta lisätyn seleenihiivan enimmäismäärän osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen
edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen
käyttö olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä esite
tyn mukaisesti.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen
9 artiklan 2 kohdan,

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toisti edellä maini
tussa lausunnossaan 15 päivänä maaliskuuta 2011 anta
massaan lausunnossa (3) olevan suosituksen, jonka mu
kaan lisätyn seleenihiivan, joka on orgaaninen seleenise
os, enimmäismäärää olisi rajoitettava kuluttajien turvalli
suuden vuoksi 0,2 mg:aan Se/kg täysrehua. Seleenihii
voille on jo annettu hyväksyntä komission asetuksissa
(EY) N:o 1750/2006 (4), (EY) N:o 634/2007 (5) ja (EY)
N:o 900/2009 (6). Näin ollen näitä hyväksyntöjä olisi
muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti. Jos re
huun lisätään myös seleenin epäorgaanisia seoksia, orgaa
nista seleeniä saa lisätä enintään 0,2 mg/kg täysrehua.

(7)

Koska seleenihiivojen käyttö rehun lisäaineena pitoisuuk
sina, jotka ovat suurempia kuin 0,20 mg Se/kg täys
rehua, voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, rehu
aineet ja rehuseokset, joiden seleenihiivan pitoisuus on
suurempi, olisi vähitellen poistettava käytöstä. Asian
omaisille osapuolille olisi kuitenkin käytännön syistä
myönnettävä rajoitettu siirtymäaika, jotta ne pystyvät
valmistautumaan uusiin vaatimuksiin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruo
kinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vah
vistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämi
selle.

(2)

Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 -organismin tuotta
man selenometioniinin hyväksyntää koskeva hakemus
on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mu
kaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY)
N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadit
tavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee selenometioniinin, joka on Saccharomy
ces cerevisiae NCYC R646 -organismin tuottama orgaa
ninen seleeniseos, hyväksymistä kaikkien eläinlajien re
hun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”ravit
semukselliset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä
’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 15 päivänä
kesäkuuta 2012 antamassaan lausunnossa (2), että Sacc
haromyces cerevisiae NCYC R646 -organismin tuottama
selenometioniini ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vai
kuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ym
päristöön ja että sen käyttöä voidaan pitää tehokkaana
seleenin lähteenä kaikille eläinlajeille. Elintarviketurvalli
suusviranomaisen mukaan erityisiä vaatimuksia markki
noille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Elin
tarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella
(EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toi
mittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisä
aine määritellään rehusta.

(5)

Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 -organismin tuotta
man selenometioniinin arviointi osoittaa, että asetuksen

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal 2012; 10(7):2778.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja
funktionaaliseen ryhmään ”hivenaineyhdisteet” kuuluva, liitteessä
tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisä
aineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.
2 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1750/2006 liitteen sarakkeessa 9
rivillä ”3b8.10” oleva teksti seuraavasti:
”1. Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

EFSA Journal
EUVL L 330,
EUVL L 146,
EUVL L 256,

2011; 9(4):2110.
28.11.2006, s. 9.
8.6.2007, s. 14.
29.9.2009, s. 12.
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2. Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä
hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.
3. Lisättävän orgaanisen seleenin enimmäismäärä: 0,20 mg
Se/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.”
3 artikla

”1. Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.
2. Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä
hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.
3. Lisättävän orgaanisen seleenin enimmäismäärä: 0,20 mg
Se/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.”

Korvataan asetuksen (EY) N:o 634/2007 liitteen sarakkeessa 9
rivillä ”3b8.11” oleva teksti seuraavasti:
”1. Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.
2. Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä
hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.
3. Lisättävän orgaanisen seleenin enimmäismäärä: 0,20 mg
Se/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.”
4 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 900/2009 liitteen sarakkeessa 9
rivillä ”3b8.12” oleva teksti seuraavasti:
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5 artikla
Rehun, joka sisältää seleenihiivaa asetuksissa (EY) N:o
1750/2006, (EY) N:o 634/2007 ja (EY) N:o 900/2009 vahvis
tettujen nykyisten enimmäismäärien mukaisina pitoisuuksina,
valmistus on saatettava uusien enimmäispitoisuuksien mukai
seksi niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 28 päivänä hei
näkuuta 2013. Rehua, joka sisältää seleenihiivaa asetuksissa (EY)
N:o 1750/2006, (EY) N:o 634/2007 ja (EY) N:o 900/2009
vahvistettujen nykyisten enimmäismäärien mukaisina pitoisuuk
sina, voidaan käyttää varastojen loppumiseen asti.
6 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE

Vähimmäispitoi Enimmäispitoi
suus
suus
Lisäaineen
tunnistenumero

Hyväksynnän
haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus,
analyysimenetelmä

Enimmäisikä

Kaikki lajit

—

Alkuaineen (Se)
enimmäispitoisuus mg/kg
täysrehua, jonka kosteuspitoisuus
on 12 %

Muut määräykset

Hyväksynnän
voimassaolo
päättyy

1. Lisäaine on sekoitettava re
huun esiseoksena.

29. touko
kuuta 2023

FI

Eläinlaji tai
-ryhmä

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: hivenaineyhdisteet
3b813

—

Lisäaineen kuvaus

Orgaaninen seleeni > 98 prosenttia kokonais
seleenimäärästä

2. Käyttäjien turvallisuus: kä
sittelyn aikana on käytet
tävä hengityssuojaa sekä
turvalaseja ja -hansikkaita.

(Inaktivoitu
seleenihiiva)

Selenometioniini > 70 prosenttia kokonaisselee
nimäärästä

3. Lisättävän orgaanisen se
leenin enimmäismäärä:

Orgaaninen seleenivalmiste:
Seleenipitoisuus: 1 000–2 650 mg Se/kg

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus
Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 -organismin
tuottama selenometioniini

0,50 (yh
teensä)

0,20 mg Se/kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on
12 %.”

Analyysimenetelmä (1)
Selenometioniinin määrittäminen lisäaineesta:
Korkean suorituskyvyn nestekromatografia ja
induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva
massaspektrometria (HPLC-ICPMS) kolminker
taisen proteolyyttisen digestion jälkeen.

Euroopan unionin virallinen lehti

Saccharomyces
cerevisiae
NCYC R646
–organismin
tuottama se
lenometio
niini

Selenometioniinin kokonaismäärän määrittämi
nen lisäaineesta:
Induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva
massaspektrometria (ICPMS) HNO3/H2O2:n
kanssa tapahtuvan mikroaaltodigestion jälkeen.
Selenometioniinin kokonaismäärän määrittämi
nen esiseoksista ja rehusta:
Hydridigeneraatio-AAS (HGAAS) HNO3/H2O2:n
kanssa tapahtuvan mikroaaltodigestion jälkeen
(EN 16159: 2012)

9.5.2013

(1) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 428/2013,
annettu 8 päivänä toukokuuta 2013,
asetuksen (EY) N:o 1033/2006 muuttamisesta sen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ICAOn
määräysten osalta ja asetuksen (EU) N:o 929/2010 kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1033/2006 olisi muutetta
va.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen
ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon
yhteentoimivuudesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004
(yhteentoimivuusasetus) (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin
menettelyihin liittyvistä vaatimuksista yhtenäistä euroop
palaista ilmatilaa varten 4 päivänä heinäkuuta 2006 an
netun komission asetuksen (EY) N:o 1033/2006 (2) liit
teessä viitataan tiettyihin lentosuunnitelmien esittämiseen,
hyväksymiseen ja jakeluun sekä kaikkiin lentosuunnitel
man perustietojen muutoksiin, jotka tehdään ennen len
toa, sovellettaviin Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön,
jäljempänä ’ICAO’, määräyksiin. Asetuksen (EY) N:o
1033/2006 ja asetuksen (EY) N:o 1033/2006 muuttami
sesta sen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ICAOn
määräysten osalta 18 päivänä lokakuuta 2010 annetun
komission asetuksen (EU) N:o 929/2010 (3) antamisen
jälkeen ICAO on tehnyt kyseisiin määräyksiin muutoksia.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1033/2006 olevat viittaukset olisi
päivitettävä jäsenvaltioiden kansainvälisoikeudellisten vel
voitteiden täyttämiseksi ja yhdenmukaisuuden varmis
tamiseksi suhteessa kansainväliseen sääntelyjärjestelmään.

(3)

Vuoden 2012 lentosuunnitelmaa koskevat ICAOn lopul
liset määräykset hyväksyttiin, ja niitä oli sovellettava
15 päivästä marraskuuta 2012. Tämän seurauksena tätä
asetusta olisi sovellettava 15 päivästä marraskuuta 2012
alkaen. Koska kyseiset ICAO:n määräykset julkaistiin
vasta 30 päivänä joulukuuta 2012, niihin ei voitu viitata
ennen 15 päivää marraskuuta 2012. Sen vuoksi tätä ase
tusta olisi sovellettava taannehtivasti.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1033/2006 liitteeessä oleva teksti
seuraavasti:
”Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ICAOn
määräykset
1. ICAO, Liite 2, Rules of the Air (Lentosäännöt), (10. laitos
– heinäkuu 2005, mukaan lukien kaikki muutokset muu
tokseen N:o 42 saakka), 3 luku, 3.3. kohta (Flight plans).
2. ICAO PANS-ATM, Doc. 4444 (15. laitos – 2007, mukaan
lukien kaikki muutokset muutokseen N:o 4 saakka), 4
luku, 4.4 kohta (Flight plans) ja 11 luku, 11.4.2.2 kohta
(Movement messages).
3. Regional Supplementary Procedures (Alueelliset lisämene
telmät), Doc. 7030, European (EUR) Regional Supplemen
tary Procedures (5. laitos – 2008, mukaan lukien kaikki
muutokset muutokseen N:o 7 saakka), 2 luku (Flight
plans) ja 6 luku, 6.12.3 kohta (Boundary estimates).”
2 artikla
Kumotaan asetus (EU) N:o 929/2010.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 15 päivästä marraskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.
(2) EUVL L 186, 7.7.2006, s. 46.
(3) EUVL L 273, 19.10.2010, s. 4.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 429/2013,
annettu 8 päivänä toukokuuta 2013,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtu
van tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä
XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoil
le.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

(2)

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päi
vänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1
kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät
tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpa
noasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot.
Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivä
nä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 sää
detään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneu
vottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (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

Kiinteä tuontiarvo

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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PÄÄTÖKSET
POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS BiH/20/2013,
annettu 24 päivänä huhtikuuta 2013,
Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation Napolissa sijaitsevan
EU:n esikuntayksikön päällikön nimittämisestä
(2013/216/YUTP)
POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tans
kan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 ar
tiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin pää
tösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon,
joilla on merkitystä puolustuksen alalla.

(7)

Kööpenhaminassa 12 ja 13 päivänä joulukuuta 2002
kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi julkilausuman,
jonka mukaan Berliini plus -järjestelyt ja niiden täytän
töönpano koskevat ainoastaan niitä EU:n jäsenvaltioita,
jotka ovat myös joko Naton jäseniä tai rauhankumppa
nuuden osapuolia ja jotka ovat näin ollen tehneet kah
denvälisiä turvallisuussopimuksia Naton kanssa,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja eri
tyisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,
ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja
Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksytyn neu
voston yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP (1) ja erityisesti sen
6 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Pohjois-Atlantin neuvosto on pääsihteerin/korkean edus
tajan ja Naton pääsihteerin 28 päivänä syyskuuta 2004 ja
8 päivänä lokakuuta 2004 käymällä kirjeenvaihdolla
päättänyt, että Napolin yhteisen komentokeskuksen esi
kuntapäällikkö on käytettävissä Napolissa sijaitsevan EU:n
esikuntayksikön päällikön tehtävään.

(2)

Yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP 6 artiklan mukai
sesti neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuus
asioiden komitean (PTK) huolehtimaan EU:n sotilasope
raation poliittisesta ja strategisesta johdosta.

(3)

PTK hyväksyi 15 päivänä kesäkuuta 2010 päätöksen
BiH/16/2010 (2) kenraaliluutnantti Leandro DE VICENTIn
nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan
Euroopan unionin sotilasoperaation Napolissa sijaitsevan
EU:n esikuntayksikön päälliköksi.

(4)

(5)

EU:n operaation komentaja on suosittanut, että Napolin
yhteisen komentokeskuksen esikuntapäällikkö, kenraali
Leonardo DI MARCO nimitetään Napolissa sijaitsevan
EU:n esikuntayksikön päälliköksi kenraaliluutnantti Le
andro DE VICENTIn seuraajaksi.
EU:n sotilaskomitea on antanut tukensa tälle suosi
tukselle.

(1) EUVL L 252, 28.7.2004, s. 10.
(2) EUVL L 155, 22.6.2010, s. 33.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Nimitetään kenraali Leonardo DI MARCO Bosnia ja Hertsegovi
nassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation Napo
lissa sijaitsevan EU:n esikuntayksikön päälliköksi 28 päivästä
huhtikuuta 2013 alkaen.
2 artikla
Kumotaan päätös BiH/16/2010.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2013.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 2013.
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta
Puheenjohtaja
O. SKOOG
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OIKAISUJA
Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 363/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Syyrian
tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012
täytäntöönpanosta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 111, 23. huhtikuuta 2013)
Sivulla 2, liitteessä II olevassa A kohdassa ”Henkilöt”, pitää olla:
”A. Henkilöt
Tunnistetiedot

Nimi

1.

Bashar (
Al-Assad (

)

2.

Maher ( ) (alias
Mahir) Al-Assad (

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias
Mamlouk)

4.

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

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (alias
Mohammed Dib
Zeitoun)

7.

Amjad (
(
)

) Al-Abbas

8.

Rami (
(
)

) Makhlouf

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

)

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Syntymäaika: 11.9.1965.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Diplomaattipassi nro D1903

Tasavallan presidentti, mielenosoitusten tukahduttamisen jär
jestäjä ja pääasiallinen toteuttaja.

23.5.2011

Syntymäaika: 8.12.1967.
Diplomaattipassi nro 4138

Armeijan 4. panssaridivisioonan päällikkö, Baath-puolueen
keskuskomitean jäsen, tasavaltalaiskaartin voimahahmo; pre
sidentti Bashar Al-Assadin veli; mielenosoitusten tukahdutta
misen pääasiallinen toteuttaja.

9.5.2011

Syntymäaika: 19.2.1946.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Diplomaattipassi nro 983

Syyrian yleisen tiedustelupääosaston (GID) päällikkö; osallis
tunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Da
raassa, presidentti Bashar Al-Assadin serkku, osallistunut
mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

Syntymäaika: 2.4.1971.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Diplomaattipassi nro 2246

Eversti ja yksikönpäällikkö yleisen tiedustelupääosaston Da
maskosta valvovassa osastossa; presidentti Bashar Al-Assadin
serkku; kuuluu Mahir Al-Assadin lähipiiriin; osallistunut mie
lenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

Syntymäaika: 20.5.1951.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Diplomaattipassi nro D000001300

Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö, osallistunut
mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Banyasissa, osallis
tunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Bai
dassa.

9.5.2011

Syntymäaika: 10.7.1969.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Passi nro 454224

Syyrialainen liikemies, presidentti Bashar Al-Assadin serkku;
Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh
Company -yritysten sijoitusvarojen hoitaja ja tukee siten hal
lintoa taloudellisesti.

9.5.2011

Syntymäaika: 1953.
Syntymäpaikka: Hama.
Diplomaattipassi nro D0005788

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö, osallistunut väkivaltai
suuksiin siviiliväestöä kohtaan.

9.5.2011

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö, osallistunut väkival
taisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

9.5.2011

Syntymäaika: 3.5.1953.
Syntymäpaikka: Dara'a.
Diplomaattipassi D 000 000 887

Syyrian sotilastiedustelun Damaskoksen ympäristöä valvovan
osaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväes
töä kohtaan.

9.5.2011

Syntymäaika: 18.6.1962.
Syntymäpaikka: Kerdala.
Passi nro 88238

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin
Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

)
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Nimi

Tunnistetiedot

9.5.2013

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Syntymäaika: 1.3.1961.
Syntymäpaikka: Latakia.
Passi nro 86449 ja nro 842781

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin
Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

Syntymäaika: 15.1.1950.
Syntymäpaikka: Al-Madehleh,
Tartous

Turvallisuus- ja tiedustelupalvelun apulaispäällikkö, osallis
tunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

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

Syntymäaika: 20.7.1941.
Syntymäpaikka: Damaskos

Syyrian kansallisen turvallisuusviraston päällikkö, osallis
tunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.
Hänen on ilmoitettu kuolleen pommituksissa 18.7.2012.

23.5.2011

16.

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

Syntymäaika: 10.12.1938

Syyrian varapresidentti, osallistunut väkivaltaisuuksiin sivii
liväestöä kohtaan.

23.5.2011

17.

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

Syntymäaika: 10.4.1937 (tai
20.5.1937).
Syntymäpaikka: Hama.
Diplomaattipassi nro 0002250
passi nro 000129200

Syyrian avustava varapresidentti kansallisen turvallisuuden
asioissa; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Syntymäaika: 20.5.1966.
Passi nro 002954347

Syyrialainen liikemies ja useiden ulkomaisten yhtiöiden pai
kallinen edustaja, Maher Al-Assadin liittolainen, joka huoleh
tii osittain tämän taloudellisista eduista, ja siten rahoitusläh
de, jolta hallinto on saanut tukea.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

Syntymäaika: 21.1.1973.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Passi nro N001820740

Rami Makhloufin veli ja GID:n (yleisen tiedustelun pääosas
ton) upseeri, osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väki
valtaisuuksiin.

23.5.2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja, osallistunut
väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Asevoimien esikuntapäällikkö, vastuussa rauhanomaisiin
mielenosoittajiin kohdistetusta sotilaallisesta voimankäytöstä.
Kuoli pommituksissa 18.7.2012.

23.5.2011

22.

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

Syntymäaika: 21.1.1973.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Passi nro N002848852

Pääjohtajana Syriatelissa, joka siirtää 50 % voitoistaan Syy
rian hallitukselle lisenssisopimuksensa varjolla.

23.5.2011

23.

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

Syntymäaika: 1951 tai 1946 tai
1956.
Syntymäpaikka: Kerdaha

Presidentin turvajoukkojen päällikkö, osallistunut mielen
osoittajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin; presidentti
Bashar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (alias Shalish,
Shaleesh) (alias Riyad
Shalish)

Military Housing Establishment -yhtiön johtaja, rahoitusläh
de, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea; presidentti Bashar
Al-Assadin serkku.

23.6.2011

13.

Munzir (
(
)

14.

Asif (
)
(

15.

) Al-Assad

) Shawkat

)
)

) Al
) (alias

FI
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Tunnistetiedot

Syntymäaika: 1.9.1957
Syntymäpaikka: Yazd, Iran

L 127/29

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Iranian Revolutionary Guard Corpsin komentaja, osallistunut
välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielen
osoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC:n Qods-erikois
joukkojen komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimit
tamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahdutta
mista varten.

23.6.2011

Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC:n tiedustelujoukko
jen apulaiskomentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimit
tamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahdutta
mista varten.

23.6.2011

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

Maher al-Assadin liikekumppani; rahoituslähde, jolta hallinto
on saanut tukea.

23.6.2011

29.

Ra'if (
) AlQuwatly (
)
(alias Ri'af Al-Quwatli
alias Raeef Al-Kouatly)

Maher Al-Assadin liikekumppani ja johtaa eräitä hänen lii
keasioitaan, rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

30.

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

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö Haman kaupungissa,
osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin tukahduttamis
toimiin.

1.8.2011

31.

Kenraalimajuri Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Yleisen tiedustelun pääosaston sisäisen turvallisuuden osas
ton päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä
kohtaan.

1.8.2011

32.

Mohammed (
)
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Syntymäaika: 19.10.1932.
Syntymäpaikka: Latakia, Syyria

Bashar al-Assadin ja Mahir al-Assadin läheinen liittolainen ja
setä, Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liikekumppani ja isä.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

Syntymäpaikka: Latakia

Mahir Al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa.
Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoi
miin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha-miliisin koordinoin
tiin.

1.8.2011

34.

Hayel (
(
)

Maher Al-Assadin avustaja, armeijan 4. divisioonan sotilas
poliisiyksikön päällikkö, osallistunut tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

25.

Prikaatinkomentaja
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Jafari (
) (alias
Jaafari, Ja'fari, Aziz;
alias Jafari, Ali; alias
Jafari, Mohammad Ali;
alias Ja'fari, Mohammad
Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

26.

Kenraalimajuri Qasem
(
) Soleimani
(
) (alias
Qasim Soleimany)

27.

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

28.

) Al-Assad

Syntymäaika: 1963.
Syntymäpaikka: Teheran, Iran
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Nimi

Tunnistetiedot

9.5.2013

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Syyrian puolustusministeriön hankintatoimiston johtaja, Syy
rian armeijan kaikkien asehankintojen saapumispiste.

23.8.2011

Erittäin lähellä tärkeimpiä hallinnon virkamiehiä. Rahoittanut
Shabihaa Latakian alueella.

23.8.2011

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

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston päällikkö (sisäi
set asiat) Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön
kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin
Damaskoksessa. Presidentti Bashar Al-Assadin neuvonantaja
strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa.

23.8.2011

38.

Prikaatinkenraali Jamea
(
) Jamea (
)(alias
Jami Jami, Jame’, Jami’)

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Dayr az-Zo
rissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin
tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Dayr az-Zorissa
ja Alboukamalissa.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali AlTurkmani

Apulaisvaraministeri, entinen puolustusministeri, presidentti
Bashar Al-Assadin erityislähettiläs.
Hänen on ilmoitettu kuolleen pommituksissa 18.7.2012.

23.8.2011

40.

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

Arabisosialistisen Baath-puolueen alueellinen apulaissihteeri
vuodesta 2005. Vuosina 2000–2005 alueellisen Baath-puo
lueen kansallisesta turvallisuudesta vastaava johtaja. Entinen
Haman kuvernööri (1998–2000). Presidentti Bashar Al-As
sadin ja Maher Al-Assadin läheinen liittolainen. Johtava päät
täjä hallinnossa siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamis
toimien osalta.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta, kutsuttu
sittemmin Damaskokseen presidentti Bashar Al-Assadin eri
tyisneuvonantajaksi.

23.8.2011

42.

Prikaatinkenraali
Nawful (
) (alias
Nawfal, Nofal)
Al-Husayn (
)
(alias Al-Hussain, AlHussein)

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Idlibissä.
Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukah
duttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

43.

Prikaatinkenraali
Husam (
) Sukkar
(
)

Presidentin neuvonantaja turvallisuusasioissa. Presidentin
neuvonantaja turvallisuusvirastojen toteuttamien siviiliväes
töön kohdistettujen tukahduttamistoimien ja väkivaltaisuuk
sien osalta.

23.8.2011

44.

Prikaatinkenraali
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Homsissa.
Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukah
duttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

45.

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

Syyrian armeijan yleisesikunnan (operaatiot ja koulutus) apu
laispäällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistet
tuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

35.

Ali (
) Al-Salim
) (alias Al(
Saleem)

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

) Douba (

Bashar Al-Assadin serkku;
aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies
-yrityksen johtaja.

Syntymäaika: 1935.
Syntymäpaikka: Aleppo

Syntynyt 1951
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Yleisen tiedustelun pääosaston (GID) tietohallinto-osaston
päällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettui
hin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

Shabiha-miliisin jäsen. Maher Al-Assadin liittolainen Shabi
ha-miliisin joukoissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön
kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin
sekä Shabiha- miliisin koordinointiin.

23.8.2011

Maher Al-Assadin läheinen liikekumppani. Tiedetään tuke
van Syyrian hallintoa taloudellisesti.

23.8.2011

Ahmad Chehabin poika.
Syntymäaika: 7.5.1972

Aleppon teollisuuskamarin puheenjohtaja. Cham Holding
-yhtiön varapuheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hal
lintoa.

2.9.2011

) Akhras
) (alias Al

Syntymäaika: 2.6.1951.
Syntymäpaikka: Homs, Syyria.
Syyrian passi nro 0000092405

Merkittävä liikemies, joka hyötyy nykyisestä hallinnosta ja
tukee sitä. Akhras Groupin (perushyödykkeiden kauppa, ja
lostus ja logistiikka) perustaja ja Homsin kauppakamarin
entinen puheenjohtaja. Läheisissä liikesuhteissa presidentti
Al-Assadin perheeseen. Syyrian kauppakamarien liiton joh
tokunnan jäsen. Tarjonnut teollisuus- ja asuintiloja improvi
soituja pidätysleirejä varten sekä logistiikka-apua (busseja ja
panssarivaunujen kuljetusalustoja) hallinnolle.

2.9.2011

Issam (
(
)

) Anbouba

Anbouba for Agricultural Industries
Co.:n pääjohtaja.
Syntymäaika: 1952.
Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Rahoituksen järjestäminen sortokoneistolle ja puolisotilaalli
sille ryhmille, jotka kohtelevat Syyrian siviiliväestöä väkival
taisesti. Tilojen (toimintatilat, varastot) antaminen improvi
soituja pidätyskeskuksia varten. Taloudelliset suhteet Syyrian
korkean tason virkamiehiin.

2.9.2011

52.

Mazen (
(
)

) al-Tabba

Syntymäaika: 1.1.1958.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Syyrian passi nro 004415063,
voimassaolo päättyy 6.5.2015

Ihab Makhloufin ja Nizar al-Assadin (merkitty pakoteluette
loon 23.8.2011) liikekumppani; yksi Syyrian keskuspankin
politiikkaa tukevan Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic
Services) -valuutanvaihtoyrityksen omistajista Rami Makh
loufin kanssa.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Syntymäaika: 1955.
Syntymäpaikka: Daraa

Adib Mayaleh on vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen an
tamisesta Syyrian hallinnolle toimessaan Syyrian keskuspan
kin pääjohtajana.

15.5.2012

54.

Kenraalimajuri Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (alias AlAhmed)

Erikoisjoukkojen komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin
kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

55.

Eversti Lu'ai (
Louay) al-Ali (

Syyrian sotilastiedustelun Daraan osaston päällikkö. Vas
tuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Da
raassa.

14.11.2011

56.

Kenraaliluutnantti Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Syyrian armeijan yleisesikunnan apulaispäällikkö (henkilös
tö). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuk
sista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

57.

Kenraaliluutnantti Jasim
(
) (alias Jasem,
Jassim, Jassem) al-Furayj
(
) (alias AlFreij)

Yleisesikunnan päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdis
tetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

46.

Prikaatinkenraali
Ghassan (
) Khalil
(
) (alias Khaleel)

47.

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

48.

Samir (
(
)

49.

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

50.

Tarif (
(
,
Akhras)

51.

Syntymäpaikka: Latakia

) Hassan

) (alias
)
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Tasavaltalaiskaartin pataljoonanpäällikkö. Lähellä Maher AlAssadia ja presidentti Al-Assadia. Osallistunut siviiliväestöön
kohdistettuihin tukahduttamistoimiin eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

Kenraali Ghassan
(
) Belal (
)

Kenraali, 4. divisioonan reserviosaston komentaja. Maher AlAssadin neuvonantaja ja turvallisuusoperaatioiden koordin
aattori. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahdutta
mistoimista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

60.

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Johtaa Berri-suvun miliisejä. Vastuussa hallitusta kannatta
vista miliiseistä, jotka ovat osallistuneet siviiliväestöön koh
distettuihin tukahduttamistoimiin Aleppossa.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltai
siin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväes
töä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

62.

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

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaispäällikkö. Vastuussa
väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien
pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

63.

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

Siviili – Syyrian elektronisen armeijan (maavoimien tiedus
telupalvelun) päällikkö. Osallistunut väkivaltaisiin tukahdut
tamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan
eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltai
siin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväes
töä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

65.

Kenraalimajuri Nazih
(
)

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja. Vastuussa vä
kivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien
pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

66.

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

4. divisioonan pataljoonankomentaja. Vastuussa siviiliväes
töön kohdistetuista tukahduttamistoimista Deir el-Zorissa.

14.11.2011

67.

Kenraalimajuri Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

18. panssaridivisioonan komentaja. Vastuussa mielenosoitta
jiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Homsissa.

14.11.2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (alias
Al Sabbagh)

Rami Makhloufin ja Khaldoun Makhloufin oikeudellinen ja
taloudellinen neuvonantaja sekä asiainhoitaja. Bashar Al-As
sadin liittolainen kiinteistöhankkeen rahoituksessa Latakiassa.
Tukee hallintoa taloudellisesti.

14.11.2011

69.

Kenraaliluutnantti Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (
)

Yleisesikunnan apulaispäällikkö (logistiikka ja hankinnat).
Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista
eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

70.

Kenraalimajuri Fu'ad
(
) Tawil (
)

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun apulaispäällikkö.
Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mie
lenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

)
)

Syntymäaika: 1958

Syntymäaika: 3.4.1973 (tai
lähipäivät).
Syntymäpaikka: Damaskos

Syntymäaika: 24.8.1959.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Osoite: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building,
Damascus;
Syyrian passi nro 004326765,
myönnetty 2.11.2008, voimassa
marraskuuhun 2014

FI

9.5.2013

Euroopan unionin virallinen lehti

Nimi

Tunnistetiedot

L 127/33

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

71.

Bushra (
)
Al-Assad (
) (alias
Bushra Shawkat)

Syntymäaika: 24.10.1960

Bashar al-Assadin sisar ja turvallisuus- ja tiedustelupalvelun
varahenkilöstöpäällikön Asif Shawkatin vaimo. Koska hä
nellä on läheinen henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituk
sellinen suhde Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin ja
muihin Syyrian hallinnon keskeisiin henkilöihin, hän hyötyy
Syyrian hallinnosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

72.

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

Syntymäaika: 11.8.1975.
Syntymäpaikka: Lontoo, Yhdistynyt
kuningaskunta.
Passi nro 707512830, voimassaolo
päättyy 22.9.2020.
Omaa sukua: Al Akhras

Bashar al-Assadin vaimo. Koska hänellä on läheinen henki
lökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syyrian
presidenttiin Bashar al-Assadiin, hän hyötyy Syyrian hallin
nosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

73.

Manal (
)
Al-Assad (
) (alias
Manal Al Ahmad)

Syntymäaika: 2.2.1970.
Syntymäpaikka: Damaskos.
(Syyrian) passi nro: 0000000914.
Omaa sukua: Al Jadaan

Maher al-Assadin puoliso, siten hyötyy nykyisestä hallin
nosta ja on siihen läheisessä yhteydessä.

23.3.2012

74.

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

Syntymäaika: 1934.
Omaa sukua: Makhlouf

Presidentti Bashar al-Assadin äiti. Koska hänellä on läheinen
henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syy
rian presidenttiin Bashar al-Assadiin, hän hyötyy Syyrian
hallinnosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

75.

Kenraaliluutnantti Fahid
(
) (alias Fahd) AlJassim (
)

Esikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltai
suuksiin Homsissa.

1.12.2011

76.

Kenraalimajuri Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (alias AlHasan)

Apulaisesikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väki
valtaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

77.

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

14. divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin
Homsissa.

1.12.2011

78.

Prikaatinkenraali Ali
(
) Barakat (

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka
on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

79.

Prikaatinkenraali Talal
(
) Makhluf
(
) (alias
Makhlouf)

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka
on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

80.

Prikaatinkenraali Nazih
(
) (alias Nazeeh)
Hassun (
) (alias
Hassoun)

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osal
listunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

)
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81.

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

Presidentin henkivartiokaarti. Sotilas, joka on osallistunut
väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

82.

Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (alias AlChaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut
väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

83.

Khald (
) (alias
Khaled) Al-Taweel
(
) (alias AlTawil)

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut
väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut
väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

85.

Prikaatinkenraali Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi (
)

154. rykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damas
koksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Kenraalimajuri
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

4. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damas
koksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

35. erikoisjoukko-rykmentin
komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Baniyasissa ja
Daraassa.

23.1.2012

87.

Kenraalimajuri
Ramadan (
Mahmoud (
Ramadan (

)

)

)
)

88.

Prikaatinkenraali
Ahmed (
) (alias
Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

132. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Daraassa,
myös konekiväärein ja ilmatorjunta-asein.

23.1.2012

89.

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

3. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

90.

Prikaatinkenraali Jihad
(
) Mohamed (
)
(a.k.a Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

65. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012
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91.

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

Idlibin sotilasoperaatioiden
komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Idlibissä syys
kuun alussa 2011.

23.1.2012

92.

Kenraalimajuri Bader
(
) Aqel (
)

Erikoisjoukkojen komentaja

Määräsi sotilaat keräämään ruumiit ja luovuttamaan ne tie
dustelupalvelulle (mukhabarat). Lisäksi vastuussa väkivaltai
suuksista Bukamalissa.

23.1.2012

93.

Prikaatinkenraali
Ghassan (
) Afif
(
) (alias Afeef)

45. rykmentin komentaja

Homsin, Baniyasin ja Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja.

23.1.2012

94.

Prikaatinkenraali
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (alias
Maarouf, Ma'ruf)

45. rykmentin komentaja

Homsin sotilasoperaatioiden komentaja. Määräsi ampumaan
mielenosoittajia Homsissa.

23.1.2012

95.

Prikaatinkenraali Yousef
(
) Ismail
(
) (alias Ismael)

134. prikaatin komentaja

Määräsi joukot ampumaan kohti taloja ja katoilla olevia ih
misiä edellisenä päivänä surmattujen mielenosoittajien hau
tajaisten aikana Talbisehissa.

23.1.2012

96.

Prikaatinkenraali Jamal
(
) Yunes (
)
(alias Younes)

555. rykmentin komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Mo'adami
yehissa.

23.1.2012

97.

Prikaatinkenraali
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Al-Herakis
sa.

23.1.2012

98.

Prikaatinkenraali Ali
(
) Dawwa

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia Al-Herakissa.

23.1.2012

99.

Prikaatinkenraali
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (alias
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

106. prikaatin komentaja,
presidentin henkivartiokaarti

Määräsi joukot lyömään mielenosoittajia kepeillä ja sitten
pidättämään heidät. Vastuussa rauhanomaisiin mielenosoitta
jiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Doumassa.

23.1.2012

100.

Kenraalimajuri Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

5. divisioonan komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Daraan
maakunnassa.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Suwaydan alueosaston päällikkö
(sotilastiedustelun osasto)

Sotilastiedusteluosaston Suwaydan alueosaston päällikkönä
vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kidutta
misesta Suwaydassa.

23.1.2012

)
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102.

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

Daraan alueosaston päällikkö
(yleisen turvallisuuden pääosasto)

Yleisen turvallisuuden pääosaston Daraan alueosaston pääl
likkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen
kiduttamisesta Daraassa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (
)
(alias Mahmoud)
al-Khattib (
)
(alias Al-Khatib, AlKhateeb)

Tutkintaosaston päällikkö
(poliittisen turvallisuuden
pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston tutkintaosaston päällik
könä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

104.

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

Operaatioista vastaavan osaston
päällikkö (poliittisen turvallisuuden
pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston operaatioista vastaavan
osaston päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen ki
duttamisesta.

23.1.2012

105.

Nasser (

Daraan alueosaston päällikkö
(poliittisen turvallisuuden
pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Daraan alueosaston
päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttami
sesta. Huhtikuusta 2012 Daraan alueen poliittisen turvalli
suuden pääosaston päällikkö (entinen Homsin osaston pääl
likkö)

23.1.2012

) (alias

)
Naser) Al-Ali (
(alias Prikaatinkenraali
Nasr al-Ali)

106.

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

Syntymäaika: 1964.
Syntymäpaikka: Daraan maakunta

Pääministeri ja entinen terveysministeri. Pääministerinä osal
taan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väki
valtaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha'ar
(
) (alias AlChaar, Al-Shaar) (alias
Mohammad Ibrahim
Al-Chaar)

Syntymäaika: 1956.
Syntymäpaikka: Aleppo

Sisäministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hal
linnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahdut
tamistoimista.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Syntymäaika: 1945.
Syntymäpaikka: Damaskos

Valtiovarainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vas
tuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista
tukahduttamistoimista.

1.12.2011

109.

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

Syntymäaika: 1.8.1961.
Syntymäpaikka: Damaskoksen
lähellä

Sähköministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Syntymäaika: 1954.
Syntymäpaikka: Tartous

Palveluasioiden varapääministeri, paikallishallinnon ministeri.
Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliv
äestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012
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111.

Joseph (
)
(alias Josef) Suwaid
(
) (alias Swaid)
(alias Joseph Jergi
Sweid, Joseph Jirgi
Sweid)

Syntymäaika: 1958.
Syntymäpaikka: Damaskos

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

23.3.2012

112.

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

Syntymäaika: 1957.
Syntymäpaikka: Hama

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

23.3.2012

113.

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

Syntymäaika: 1960.
Syntymäpaikka: Sweidan maakunta

Presidentille kuuluvien asioiden ministeri. Hallituksen minis
terinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (
)
Abdul-Ghani
(
) Sabouni
(
) (alias: Imad
Abdul Ghani Al Sabuni)

Syntymäaika: 1964.
Syntymäpaikka: Damaskos

Viestintä- ja teknologiaministeri. Hallituksen ministerinä
osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista
väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

115.

Kenraali Ali (
)
Habib (
) (alias
Habeeb) Mahmoud
(
)

Syntymäaika: 1939.
Syntymäpaikka: Tartous

Entinen puolustusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja
armeijaan ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin
tukahduttamistoimiin.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Syntymäaika: 1943.
Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen oikeusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen
siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoi
miin.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Syntymäaika: 1966.
Syntymäpaikka: Tartous

Entinen viestintäministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja
sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamis
toimiin.

23.9.2011

)
)

118.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (alias AlChaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Syntymäaika: 1956.
Syntymäpaikka: Aleppo

Entinen talous- ja kauppaministeri. Yhteydessä Syyrian hal
lintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tu
kahduttamistoimiin.

1.12.2011

119.

Sufian (
(
)

Syntymäaika: 1944.
Syntymäpaikka: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Entinen öljy- ja mineraalivarojen ministeri. Yhteydessä hal
lintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tu
kahduttamistoimiin.

27.2.2012

120.

Adnan (
(
)

Syntymäaika: 1955.
Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen teollisuusministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen si
viiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoi
miin.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (
Rashed (

Syntymäaika: 1964.
Syntymäpaikka: Aleppon maakunta

Entinen opetusministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

122.

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

Syntymäaika: 1955.
Syntymäpaikka: Haman maakunta

Entinen liikenneministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

) Allaw

) Slakho

)

) Al-
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123.

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

Syntymäaika: 1950.
Syntymäpaikka: Salamiya

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Ahmad (
Ahmed)

Syntymäaika: 1956.
Syntymäpaikka: Hasaka

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Syntymäaika: 1953.
Syntymäpaikka: Hama

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (alias
Buthaina Shaaban)

Syntymäaika: 1953.
Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Presidentin poliittinen ja media-alan neuvonantaja heinä
kuusta 2008 ja siten yhteydessä väestöön kohdistettuihin
väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

26.6.2012

127.

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

Armeijan tiedustelupalvelun 215. osaston (Damaskos) pääl
likkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuk
sesta. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahdutta
mistoimiin.

24.7.2012

128.

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

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) pääl
likkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuk
sesta.

24.7.2012

129.

Prikaatinkenraali Salah
(
) Hamad ( )

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) apu
laispäällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien
kidutuksesta.

24.7.2012

130.

Prikaatinkenraali
Muhammad (
) (tai
Mohammed) Khallouf
(
) (alias Abou
Ezzat)

Armeijan tiedustelupalvelun 235. osaston, "Palestine", (Da
maskos) päällikkö. Kyseinen osasto on keskeinen armeijan
tukahduttamiskoneistossa. Osallistunut suoraan opposition
edustajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin. Vastuussa
pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

131.

Kenraalimajuri Riad
(
) (alias Riyad)
al-Ahmed (
)
(alias Al-Ahmad)

Armeijan tiedustelupalvelun Latakian osaston apulaispäällik
kö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta
ja murhaamisesta.

24.7.2012

132.

Prikaatinkenraali AbdulSalam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Bab Tuman osaston (Damas
kos) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien
kidutuksesta.

24.7.2012

133.

Prikaatinkenraali Jawdat
(
) al-Ahmed
(
) (alias AlAhmad)

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Homsin osaston päällikkö.
Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

134.

Eversti Qusay (
Mihoub (
)

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Daraan osaston päällikkö (lä
hetetty Damaskoksesta Daraahan mielenosoitusten alettua
Daraan kaupungissa). Vastuussa pidätettyjen opposition
edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

)

) Al) (alias Al-

,
)

)

)
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135.

Eversti Suhail (
)
(alias Suheil) Al)
Abdullah (
(alias Al- Abdallah)

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Latakian osaston päällikkö.
Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

136.

Prikaatinkenraali Khudr
(
)
Khudr (
)

Yleisen tiedustelun pääosaston Latakian osaston päällikkö.
Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

137.

Prikaatinkenraali
Ibrahim (
)
) (alias
Ma'ala (
Maala, Maale)

Yleisen tiedustelun pääosaston 285. osaston (Damaskos)
päällikkö (nimitetty prikaatikenraali Hussam Fendin tilalle
vuoden 2011 lopussa). Vastuussa pidätettyjen opposition
edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

138.

Prikaatinkenraali Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias Al-Hamid)

Yleisen tiedustelun pääosaston 318. osaston (Homs) päällik
kö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutukses
ta.

24.7.2012

139.

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

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston pääl
likkö huhtikuusta 2012 (prikaatikenraali Nasr al-Alin seuraa
ja). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutukses
ta.

24.7.2012

140.

Prikaatinkenraali Taha
( ) Taha ( )

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Latakian osaston paikal
lisvastaava. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien ki
dutuksesta.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias
Basel) Bilal (
)

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin
keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien
kidutukseen.

24.7.2012

142.

Ahmad ( ) (alias
Ahmed) Kafan (
)

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin
keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien
kidutukseen.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin
keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien
kidutukseen.

24.7.2012

144.

Ahmed (
) (alias
Ahmad) al-Jarroucheh
(
) (alias AlJarousha, Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha, AlJarouchah, AlJaroucheh)

Syntymäaika: 1957

Yleisen tiedustelun pääosaston ulkoasiainosaston (279. osas
to) päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa yleisen tiedus
telun pääosaston järjestelyistä Syyrian suurlähetystöissä.
Osallistuu suoraan opposition edustajiin kohdistuviin Syy
rian viranomaisten toteuttamiin tukahduttamistoimiin, vas
tuualueenaan erityisesti ulkomailla oleskelevien syyrialaisten
oppositiotoiminnan tukahduttaminen.

24.7.2012

145.

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

Syntymäaika: 1.2.1948

Syyrian turvallisuuspalvelun jäsen 1970-luvun alusta. Osallis
tunut opposition vastaiseen taisteluun Ranskassa ja Saksassa.
Maaliskuusta 2006 vastuussa Syyrian yleisen tiedustelun pää
osaston 273. osaston suhdetoiminnasta. Vanhastaan johtajis
ton jäsenenä kuuluu yleisen tiedustelun pääosaston päällikön
Ali Mamloukin lähipiiriin; viimeksi mainittu on hallinnon
turvallisuusjohdon keskeinen hahmo, johon on kohdistettu
EU:n rajoittavia toimenpiteitä 9.5.2011 alkaen. Tukee suo
raan hallinnon opposition edustajiin kohdistamia tukahdut
tamistoimia, vastuualueenaan erityisesti ulkomailla oleskele
vien syyrialaisten oppositiotoiminnan tukahduttaminen.

24.7.2012

)

)
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Vastuussa ilmavoimien tiedustelupalvelun komennusosastos
ta, joka johtaa yhteistyössä erikoisoperaatioiden osaston
kanssa ilmavoimien tiedustelupalvelun eliittijoukkoja, joilla
on tärkeä rooli hallinnon toteuttamissa tukahduttamistoimis
sa. Tässä ominaisuudessa Ghassan Jaoudat Ismail kuuluu
sotilasjohtajiin, jotka toteuttavat suoraan opposition edus
tajiin kohdistuvia hallinnon tukahduttamistoimia.

24.7.2012

Aleppon sotakoulun loppututkinnon suorittanut. Ilmavoi
mien tiedustelupalvelun tiedusteluosaston päällikkö (vuo
desta 2012), kuuluu Syyrian puolustusministerin Daoud Ra
jahin lähipiiriin. Ilmavoimien tiedustelupalvelun jäsenenä
Amer al-Achi on osallistunut Syyrian opposition tukahdut
tamiseen.

24.7.2012

Kuuluu presidentin nuoremman veljen Maher al-Assad lähi
piiriin. On suorittanut olennaisen osan urastaan tasavaltalais
kaartissa. On kuulunut vuodesta 2010 yleisen tiedustelupal
velun sisäiseen osastoon (251. osastoon), jonka tehtävänä on
taistella poliittista oppositiota vastaan. Kenraali Mohammed
Ali osallistuu suoraan yhtenä päävastuullisena opposition
edustajiin kohdistuviin tukahduttamistoimiin.

24.7.2012

Ilmavoimien esikuntapäällikkö vuodesta 2010. Johtaa oppo
sition edustajiin kohdistuvia ilmaoperaatioita.

24.7.2012

Syntymäaika: 1940-luvun
puolivälissä (luultavasti 1947).
Syntymäpaikka: Bastir. Jablehin
alue.

Eläkkeellä oleva kenraali ja vanhastaan ilmavoimien tiedus
telupalvelun johtajistoon kuuluvana ollut sen johdossa
2000-luvun alusta. Nimitetty Syyrian presidentin poliittisten
ja turvallisuusasioiden neuvonantajaksi vuonna 2006. Tässä
ominaisuudessa Ezzedine Ismael osallistuu opposition edus
tajiin kohdistuvaan hallinnon tukahduttamispolitiikkaan.

24.7.2012

Syntymäaika: noin 1962

On ollut jo lähes 20 vuotta Muhammad Nasif Khayrbikin
kabinettipäällikkö. Viimeksi mainittu kuuluu Bashar Al-As
sadin pääneuvonantajiin turvallisuusasioissa ja hoitaa viralli
sesti varapresidentti Faruq al-Sharin adjutantin virkaa. Samir
Joumaa, joka kuuluu Bashar Al-Assadin ja Muhammad Nasif
Khayrbikin lähipiiriin, osallistuu opposition edustajiin koh
distuvaan hallinnon tukahduttamispolitiikkaan.

24.7.2012

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

Varapääministeri, talousasiat, sekä kotimaan kaupan ja ku
luttajansuoja-asioiden ministeri. Hallituksen ministerinä osal
taan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väki
valtaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

153.

Waleed (
) (alias
Walid) Al Mo'allem
(
) (alias Al
Moallem, Muallem)

Varapääministeri, ulkoasioista ja ulkomailla asuvista vastaava
ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallin
non siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahdutta
mistoimista.

16.10.2012

154.

Kenraalimajuri Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (alias AlFurayj)

Puolustusministeri ja sotilaskomentaja. Hallituksen minis
terinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

146.

Kenraali Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (alias
Ismael)

147.

Kenraali Amer (
) alAchi (
) (alias
Amis al Ashi; alias
Ammar Aachi; alias
Amer Ashi)

148.

Kenraali Mohammed
(
) (alias
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (or:
Mohammed Ali Naser)

149.

Kenraali Issam (
Hallaq (
)

150.

Ezzedine (
Ismael (
Ismail)

151.

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

152.

Syntymäaika: 1960.
Lähtöisin Drekishistä Tartusin
alueelta

Syntymäaika: noin 1960

)

)
) (alias
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155.

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

Uskontoasiainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vas
tuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista
tukahduttamistoimista.

16.10.2012

156.

Eng. Hala ( )
Mohammad (
) (alias
Mohamed, Muhammad,
Mohammed)Al Nasser
(
)

Matkailuministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

157.

Eng. Bassam (
Hanna (
)

Vesivaroista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä osal
taan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väki
valtaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

158.

Eng. Subhi (
)
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
)
(alias Al-Abdullah)

Maatalous- ja maatalousuudistusministeri. Hallituksen minis
terinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

159.

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

Korkeakouluministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vas
tuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista
tukahduttamistoimista.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Opetusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

161.

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

Talous- ja ulkomaankauppaministeri. Hallituksen ministerinä
osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista
väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

162.

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

Liikenneministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Asuntoasioiden ja kaupunkirakentamisen ministeri. Hallituk
sen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön
kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

)

)

)
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164.

Eng. Yasser (
)
(alias Yaser) Al Siba'ii
(
) (alias AlSibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Julkisten töiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan
vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltai
sista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

165.

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

Öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri. Hallituksen mi
nisterinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (
(alias Lubanah)
Mushaweh (
(alias Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Syntymäaika: 1955.
Syntymäpaikka: Damaskos

Kulttuuriministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

)
)

167.

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

Syntymäaika: 1968

Työ- ja sosiaaliministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan
vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltai
sista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

168.

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

Syntymäaika: 27.9.1959.
Syntymäpaikka: Damaskos

Viestintäministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

169.

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

Teollisuusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vas
tuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista
tukahduttamistoimista.

16.10.2012

170.

Najm (
) (alias Nejm)
Hamad ( ) Al Ahmad
(
) (alias AlAhmed)

Oikeusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

Terveysministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

)

172.

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

Kansallisista sovintoasioista vastaava kansliaministeri. Halli
tuksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväes
töön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

173.

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

Ympäristöasioista vastaava kansliaministeri. Hallituksen mi
nisterinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

FI

9.5.2013

Nimi

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

L 127/43

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

175.

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

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

176.

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

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

177.

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

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
) (alias
Suleiman Maarouf,
Sulayman Ma'ruf,
Sleiman Maarouf;
Sulaiman Maarouf)

Passi: hänellä on hallussaan
Yhdistyneen kuningaskunnan passi

Presidentti Al-Assadin perheen lähipiiriin kuuluva liikemies.
Omistaa luetteloon merkityn televisioasema Addounia TV:n
osakkeita. Kuuluu luettelossa nimetyn Muhammad Nasif
Khayrbikin lähipiiriin. Tukee Syyrian hallintoa.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Rami Makhloufin vaimo, Waleed
(alias Walid) Othmanin tytär.
Syntymäaika: 31.1.1977.
Syntymäpaikka: Latakian maakunta.
Henkilönumero: 06090034007

Hänellä on läheiset henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteet
luettelossa nimettyyn Rami Makhloufiin, joka on presidentti
Bashar al-Assadin serkku ja hallinnon tärkeä rahoittaja. Yh
teydessä Syyrian hallintoon ja saa hyötyä siitä.

16.10.2012”

) Othman
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Oikaisu neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2013/185/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Syyriaan
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Sivulla 78, liitteessä I olevassa A kohdassa ”Henkilöt” pitää olla:
”A. Henkilöt
Nimi

Tunnistetiedot

1.

Bashar (
Al-Assad (

)

2.

Maher ( ) (alias
Mahir) Al-Assad (

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias
Mamlouk)

4.

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

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (alias
Mohammed Dib
Zeitoun)

7.

Amjad (
(
)

) Al-Abbas

8.

Rami (
(
)

) Makhlouf

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

)

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Syntymäaika: 11.9.1965.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Diplomaattipassi nro D1903

Tasavallan presidentti, mielenosoitusten tukahduttamisen jär
jestäjä ja pääasiallinen toteuttaja.

23.5.2011

Syntymäaika: 8.12.1967.
Diplomaattipassi nro 4138

Armeijan 4. panssaridivisioonan päällikkö, Baath-puolueen
keskuskomitean jäsen, tasavaltalaiskaartin voimahahmo; pre
sidentti Bashar Al-Assadin veli; mielenosoitusten tukahdutta
misen pääasiallinen toteuttaja.

9.5.2011

Syntymäaika: 19.2.1946.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Diplomaattipassi nro 983

Syyrian yleisen tiedustelupääosaston (GID) päällikkö; osallis
tunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Da
raassa, presidentti Bashar Al-Assadin serkku, osallistunut
mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

Syntymäaika: 2.4.1971.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Diplomaattipassi nro 2246

Eversti ja yksikönpäällikkö yleisen tiedustelupääosaston Da
maskosta valvovassa osastossa; presidentti Bashar Al-Assadin
serkku; kuuluu Mahir Al-Assadin lähipiiriin; osallistunut mie
lenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

Syntymäaika: 20.5.1951.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Diplomaattipassi nro D000001300

Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö, osallistunut
mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Banyasissa, osallis
tunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Bai
dassa.

9.5.2011

Syntymäaika: 10.7.1969.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Passi nro 454224

Syyrialainen liikemies, presidentti Bashar Al-Assadin serkku;
Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh
Company -yritysten sijoitusvarojen hoitaja ja tukee siten hal
lintoa taloudellisesti.

9.5.2011

Syntymäaika: 1953.
Syntymäpaikka: Hama.
Diplomaattipassi nro D0005788

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö, osallistunut väkivaltai
suuksiin siviiliväestöä kohtaan.

9.5.2011

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö, osallistunut väkival
taisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

9.5.2011

Syntymäaika: 3.5.1953.
Syntymäpaikka: Dara'a.
Diplomaattipassi D 000 000 887

Syyrian sotilastiedustelun Damaskoksen ympäristöä valvovan
osaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväes
töä kohtaan.

9.5.2011

Syntymäaika: 18.6.1962.
Syntymäpaikka: Kerdala.
Passi nro 88238

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin
Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

)
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Syntymäaika: 1.3.1961.
Syntymäpaikka: Latakia.
Passi nro 86449 ja nro 842781

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin
Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

Syntymäaika: 15.1.1950.
Syntymäpaikka: Al-Madehleh,
Tartous

Turvallisuus- ja tiedustelupalvelun apulaispäällikkö, osallis
tunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

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

Syntymäaika: 20.7.1941.
Syntymäpaikka: Damaskos

Syyrian kansallisen turvallisuusviraston päällikkö, osallis
tunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.
Hänen on ilmoitettu kuolleen pommituksissa 18.7.2012.

23.5.2011

16.

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

Syntymäaika: 10.12.1938

Syyrian varapresidentti, osallistunut väkivaltaisuuksiin sivii
liväestöä kohtaan.

23.5.2011

17.

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

Syntymäaika: 10.4.1937 (tai
20.5.1937).
Syntymäpaikka: Hama.
Diplomaattipassi nro 0002250
passi nro 000129200

Syyrian avustava varapresidentti kansallisen turvallisuuden
asioissa; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Syntymäaika: 20.5.1966.
Passi nro 002954347

Syyrialainen liikemies ja useiden ulkomaisten yhtiöiden pai
kallinen edustaja, Maher Al-Assadin liittolainen, joka huoleh
tii osittain tämän taloudellisista eduista, ja siten rahoitusläh
de, jolta hallinto on saanut tukea.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

Syntymäaika: 21.1.1973.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Passi nro N001820740

Rami Makhloufin veli ja GID:n (yleisen tiedustelun pääosas
ton) upseeri, osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väki
valtaisuuksiin.

23.5.2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja, osallistunut
väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Asevoimien esikuntapäällikkö, vastuussa rauhanomaisiin
mielenosoittajiin kohdistetusta sotilaallisesta voimankäytöstä.
Kuoli pommituksissa 18.7.2012.

23.5.2011

22.

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

Syntymäaika: 21.1.1973.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Passi nro N002848852

Pääjohtajana Syriatelissa, joka siirtää 50 % voitoistaan Syy
rian hallitukselle lisenssisopimuksensa varjolla.

23.5.2011

23.

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

Syntymäaika: 1951 tai 1946 tai
1956.
Syntymäpaikka: Kerdaha

Presidentin turvajoukkojen päällikkö, osallistunut mielen
osoittajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin; presidentti
Bashar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (alias Shalish,
Shaleesh) (alias Riyad
Shalish)

Military Housing Establishment -yhtiön johtaja, rahoitusläh
de, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea; presidentti Bashar
Al-Assadin serkku.

23.6.2011

13.

Munzir (
(
)

14.

Asif (
)
(

15.

) Al-Assad

) Shawkat

)
)

) Al
) (alias
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Iranian Revolutionary Guard Corpsin komentaja, osallistunut
välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielen
osoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC:n Qods-erikois
joukkojen komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimit
tamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahdutta
mista varten.

23.6.2011

Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC:n tiedustelujoukko
jen apulaiskomentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimit
tamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahdutta
mista varten.

23.6.2011

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

Maher al-Assadin liikekumppani; rahoituslähde, jolta hallinto
on saanut tukea.

23.6.2011

29.

Ra'if (
) AlQuwatly (
)
(alias Ri'af Al-Quwatli
alias Raeef Al-Kouatly)

Maher Al-Assadin liikekumppani ja johtaa eräitä hänen lii
keasioitaan, rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

30.

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

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö Haman kaupungissa,
osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin tukahduttamis
toimiin.

1.8.2011

31.

Kenraalimajuri Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Yleisen tiedustelun pääosaston sisäisen turvallisuuden osas
ton päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä
kohtaan.

1.8.2011

32.

Mohammed (
)
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Syntymäaika: 19.10.1932.
Syntymäpaikka: Latakia, Syyria

Bashar al-Assadin ja Mahir al-Assadin läheinen liittolainen ja
setä, Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liikekumppani ja isä.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

Syntymäpaikka: Latakia

Mahir Al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa.
Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoi
miin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha-miliisin koordinoin
tiin.

1.8.2011

34.

Hayel (
(
)

Maher Al-Assadin avustaja, armeijan 4. divisioonan sotilas
poliisiyksikön päällikkö, osallistunut tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

25.

Prikaatinkomentaja
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Jafari (
) (alias
Jaafari, Ja'fari, Aziz;
alias Jafari, Ali; alias
Jafari, Mohammad Ali;
alias Ja'fari, Mohammad
Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

26.

Kenraalimajuri Qasem
(
) Soleimani
(
) (alias
Qasim Soleimany)

27.

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

28.

) Al-Assad

Syntymäaika: 1963.
Syntymäpaikka: Teheran, Iran
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Syyrian puolustusministeriön hankintatoimiston johtaja, Syy
rian armeijan kaikkien asehankintojen saapumispiste.

23.8.2011

Erittäin lähellä tärkeimpiä hallinnon virkamiehiä. Rahoittanut
Shabihaa Latakian alueella.

23.8.2011

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

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston päällikkö (sisäi
set asiat) Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön
kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin
Damaskoksessa. Presidentti Bashar Al-Assadin neuvonantaja
strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa.

23.8.2011

38.

Prikaatinkenraali Jamea
(
) Jamea (
)(alias
Jami Jami, Jame’, Jami’)

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Dayr az-Zo
rissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin
tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Dayr az-Zorissa
ja Alboukamalissa.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali AlTurkmani

Apulaisvaraministeri, entinen puolustusministeri, presidentti
Bashar Al-Assadin erityislähettiläs.
Hänen on ilmoitettu kuolleen pommituksissa 18.7.2012.

23.8.2011

40.

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

Arabisosialistisen Baath-puolueen alueellinen apulaissihteeri
vuodesta 2005. Vuosina 2000–2005 alueellisen Baath-puo
lueen kansallisesta turvallisuudesta vastaava johtaja. Entinen
Haman kuvernööri (1998–2000). Presidentti Bashar Al-As
sadin ja Maher Al-Assadin läheinen liittolainen. Johtava päät
täjä hallinnossa siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamis
toimien osalta.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta, kutsuttu
sittemmin Damaskokseen presidentti Bashar Al-Assadin eri
tyisneuvonantajaksi.

23.8.2011

42.

Prikaatinkenraali
Nawful (
) (alias
Nawfal, Nofal)
Al-Husayn (
)
(alias Al-Hussain, AlHussein)

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Idlibissä.
Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukah
duttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

43.

Prikaatinkenraali
Husam (
) Sukkar
(
)

Presidentin neuvonantaja turvallisuusasioissa. Presidentin
neuvonantaja turvallisuusvirastojen toteuttamien siviiliväes
töön kohdistettujen tukahduttamistoimien ja väkivaltaisuuk
sien osalta.

23.8.2011

44.

Prikaatinkenraali
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Homsissa.
Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukah
duttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

45.

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

Syyrian armeijan yleisesikunnan (operaatiot ja koulutus) apu
laispäällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistet
tuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

35.

Ali (
) Al-Salim
) (alias Al(
Saleem)

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

) Douba (

Bashar Al-Assadin serkku;
aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies
-yrityksen johtaja.

Syntymäaika: 1935.
Syntymäpaikka: Aleppo

Syntynyt 1951
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Yleisen tiedustelun pääosaston (GID) tietohallinto-osaston
päällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettui
hin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

Shabiha-miliisin jäsen. Maher Al-Assadin liittolainen Shabi
ha-miliisin joukoissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön
kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin
sekä Shabiha- miliisin koordinointiin.

23.8.2011

Maher Al-Assadin läheinen liikekumppani. Tiedetään tuke
van Syyrian hallintoa taloudellisesti.

23.8.2011

Ahmad Chehabin poika.
Syntymäaika: 7.5.1972

Aleppon teollisuuskamarin puheenjohtaja. Cham Holding
-yhtiön varapuheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hal
lintoa.

2.9.2011

) Akhras
) (alias Al

Syntymäaika: 2.6.1951.
Syntymäpaikka: Homs, Syyria.
Syyrian passi nro 0000092405

Merkittävä liikemies, joka hyötyy nykyisestä hallinnosta ja
tukee sitä. Akhras Groupin (perushyödykkeiden kauppa, ja
lostus ja logistiikka) perustaja ja Homsin kauppakamarin
entinen puheenjohtaja. Läheisissä liikesuhteissa presidentti
Al-Assadin perheeseen. Syyrian kauppakamarien liiton joh
tokunnan jäsen. Tarjonnut teollisuus- ja asuintiloja improvi
soituja pidätysleirejä varten sekä logistiikka-apua (busseja ja
panssarivaunujen kuljetusalustoja) hallinnolle.

2.9.2011

Issam (
(
)

) Anbouba

Anbouba for Agricultural Industries
Co.:n pääjohtaja.
Syntymäaika: 1952.
Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Rahoituksen järjestäminen sortokoneistolle ja puolisotilaalli
sille ryhmille, jotka kohtelevat Syyrian siviiliväestöä väkival
taisesti. Tilojen (toimintatilat, varastot) antaminen improvi
soituja pidätyskeskuksia varten. Taloudelliset suhteet Syyrian
korkean tason virkamiehiin.

2.9.2011

52.

Mazen (
(
)

) al-Tabba

Syntymäaika: 1.1.1958.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Syyrian passi nro 004415063,
voimassaolo päättyy 6.5.2015

Ihab Makhloufin ja Nizar al-Assadin (merkitty pakoteluette
loon 23.8.2011) liikekumppani; yksi Syyrian keskuspankin
politiikkaa tukevan Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic
Services) -valuutanvaihtoyrityksen omistajista Rami Makh
loufin kanssa.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Syntymäaika: 1955.
Syntymäpaikka: Daraa

Adib Mayaleh on vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen an
tamisesta Syyrian hallinnolle toimessaan Syyrian keskuspan
kin pääjohtajana.

15.5.2012

54.

Kenraalimajuri Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (alias AlAhmed)

Erikoisjoukkojen komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin
kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

55.

Eversti Lu'ai (
Louay) al-Ali (

Syyrian sotilastiedustelun Daraan osaston päällikkö. Vas
tuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Da
raassa.

14.11.2011

56.

Kenraaliluutnantti Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Syyrian armeijan yleisesikunnan apulaispäällikkö (henkilös
tö). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuk
sista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

57.

Kenraaliluutnantti Jasim
(
) (alias Jasem,
Jassim, Jassem) al-Furayj
(
) (alias AlFreij)

Yleisesikunnan päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdis
tetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

46.

Prikaatinkenraali
Ghassan (
) Khalil
(
) (alias Khaleel)

47.

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

48.

Samir (
(
)

49.

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

50.

Tarif (
(
,
Akhras)

51.

Syntymäpaikka: Latakia

) Hassan

) (alias
)
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Tasavaltalaiskaartin pataljoonanpäällikkö. Lähellä Maher AlAssadia ja presidentti Al-Assadia. Osallistunut siviiliväestöön
kohdistettuihin tukahduttamistoimiin eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

Kenraali Ghassan
(
) Belal (
)

Kenraali, 4. divisioonan reserviosaston komentaja. Maher AlAssadin neuvonantaja ja turvallisuusoperaatioiden koordin
aattori. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahdutta
mistoimista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

60.

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Johtaa Berri-suvun miliisejä. Vastuussa hallitusta kannatta
vista miliiseistä, jotka ovat osallistuneet siviiliväestöön koh
distettuihin tukahduttamistoimiin Aleppossa.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltai
siin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväes
töä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

62.

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

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaispäällikkö. Vastuussa
väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien
pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

63.

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

Siviili – Syyrian elektronisen armeijan (maavoimien tiedus
telupalvelun) päällikkö. Osallistunut väkivaltaisiin tukahdut
tamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan
eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltai
siin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväes
töä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

65.

Kenraalimajuri Nazih
(
)

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja. Vastuussa vä
kivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien
pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

66.

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

4. divisioonan pataljoonankomentaja. Vastuussa siviiliväes
töön kohdistetuista tukahduttamistoimista Deir el-Zorissa.

14.11.2011

67.

Kenraalimajuri Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

18. panssaridivisioonan komentaja. Vastuussa mielenosoitta
jiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Homsissa.

14.11.2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (alias
Al Sabbagh)

Rami Makhloufin ja Khaldoun Makhloufin oikeudellinen ja
taloudellinen neuvonantaja sekä asiainhoitaja. Bashar Al-As
sadin liittolainen kiinteistöhankkeen rahoituksessa Latakiassa.
Tukee hallintoa taloudellisesti.

14.11.2011

69.

Kenraaliluutnantti Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (
)

Yleisesikunnan apulaispäällikkö (logistiikka ja hankinnat).
Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista
eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

70.

Kenraalimajuri Fu'ad
(
) Tawil (
)

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun apulaispäällikkö.
Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mie
lenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

)
)

Syntymäaika: 1958

Syntymäaika: 3.4.1973 (tai
lähipäivät).
Syntymäpaikka: Damaskos

Syntymäaika: 24.8.1959.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Osoite: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building,
Damascus;
Syyrian passi nro 004326765,
myönnetty 2.11.2008, voimassa
marraskuuhun 2014
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71.

Bushra (
)
Al-Assad (
) (alias
Bushra Shawkat)

Syntymäaika: 24.10.1960

Bashar al-Assadin sisar ja turvallisuus- ja tiedustelupalvelun
varahenkilöstöpäällikön Asif Shawkatin vaimo. Koska hä
nellä on läheinen henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituk
sellinen suhde Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin ja
muihin Syyrian hallinnon keskeisiin henkilöihin, hän hyötyy
Syyrian hallinnosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

72.

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

Syntymäaika: 11.8.1975.
Syntymäpaikka: Lontoo, Yhdistynyt
kuningaskunta.
Passi nro 707512830, voimassaolo
päättyy 22.9.2020.
Omaa sukua: Al Akhras

Bashar al-Assadin vaimo. Koska hänellä on läheinen henki
lökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syyrian
presidenttiin Bashar al-Assadiin, hän hyötyy Syyrian hallin
nosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

73.

Manal (
)
Al-Assad (
) (alias
Manal Al Ahmad)

Syntymäaika: 2.2.1970.
Syntymäpaikka: Damaskos.
(Syyrian) passi nro: 0000000914.
Omaa sukua: Al Jadaan

Maher al-Assadin puoliso, siten hyötyy nykyisestä hallin
nosta ja on siihen läheisessä yhteydessä.

23.3.2012

74.

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

Syntymäaika: 1934.
Omaa sukua: Makhlouf

Presidentti Bashar al-Assadin äiti. Koska hänellä on läheinen
henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syy
rian presidenttiin Bashar al-Assadiin, hän hyötyy Syyrian
hallinnosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

75.

Kenraaliluutnantti Fahid
(
) (alias Fahd) AlJassim (
)

Esikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltai
suuksiin Homsissa.

1.12.2011

76.

Kenraalimajuri Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (alias AlHasan)

Apulaisesikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väki
valtaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

77.

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

14. divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin
Homsissa.

1.12.2011

78.

Prikaatinkenraali Ali
(
) Barakat (

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka
on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

79.

Prikaatinkenraali Talal
(
) Makhluf
(
) (alias
Makhlouf)

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka
on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

80.

Prikaatinkenraali Nazih
(
) (alias Nazeeh)
Hassun (
) (alias
Hassoun)

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osal
listunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

)
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81.

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

Presidentin henkivartiokaarti. Sotilas, joka on osallistunut
väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

82.

Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (alias AlChaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut
väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

83.

Khald (
) (alias
Khaled) Al-Taweel
(
) (alias AlTawil)

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut
väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut
väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

85.

Prikaatinkenraali Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi (
)

154. rykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damas
koksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Kenraalimajuri
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

4. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damas
koksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

35. erikoisjoukko-rykmentin
komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Baniyasissa ja
Daraassa.

23.1.2012

87.

Kenraalimajuri
Ramadan (
Mahmoud (
Ramadan (

)

)

)
)

88.

Prikaatinkenraali
Ahmed (
) (alias
Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

132. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Daraassa,
myös konekiväärein ja ilmatorjunta-asein.

23.1.2012

89.

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

3. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

90.

Prikaatinkenraali Jihad
(
) Mohamed (
)
(a.k.a Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

65. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012
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91.

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

Idlibin sotilasoperaatioiden
komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Idlibissä syys
kuun alussa 2011.

23.1.2012

92.

Kenraalimajuri Bader
(
) Aqel (
)

Erikoisjoukkojen komentaja

Määräsi sotilaat keräämään ruumiit ja luovuttamaan ne tie
dustelupalvelulle (mukhabarat). Lisäksi vastuussa väkivaltai
suuksista Bukamalissa.

23.1.2012

93.

Prikaatinkenraali
Ghassan (
) Afif
(
) (alias Afeef)

45. rykmentin komentaja

Homsin, Baniyasin ja Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja.

23.1.2012

94.

Prikaatinkenraali
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (alias
Maarouf, Ma'ruf)

45. rykmentin komentaja

Homsin sotilasoperaatioiden komentaja. Määräsi ampumaan
mielenosoittajia Homsissa.

23.1.2012

95.

Prikaatinkenraali Yousef
(
) Ismail
(
) (alias Ismael)

134. prikaatin komentaja

Määräsi joukot ampumaan kohti taloja ja katoilla olevia ih
misiä edellisenä päivänä surmattujen mielenosoittajien hau
tajaisten aikana Talbisehissa.

23.1.2012

96.

Prikaatinkenraali Jamal
(
) Yunes (
)
(alias Younes)

555. rykmentin komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Mo'adami
yehissa.

23.1.2012

97.

Prikaatinkenraali
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Al-Herakis
sa.

23.1.2012

98.

Prikaatinkenraali Ali
(
) Dawwa

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia Al-Herakissa.

23.1.2012

99.

Prikaatinkenraali
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (alias
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

106. prikaatin komentaja,
presidentin henkivartiokaarti

Määräsi joukot lyömään mielenosoittajia kepeillä ja sitten
pidättämään heidät. Vastuussa rauhanomaisiin mielenosoitta
jiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Doumassa.

23.1.2012

100.

Kenraalimajuri Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

5. divisioonan komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Daraan
maakunnassa.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Suwaydan alueosaston päällikkö
(sotilastiedustelun osasto)

Sotilastiedusteluosaston Suwaydan alueosaston päällikkönä
vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kidutta
misesta Suwaydassa.

23.1.2012

)
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102.

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

Daraan alueosaston päällikkö
(yleisen turvallisuuden pääosasto)

Yleisen turvallisuuden pääosaston Daraan alueosaston pääl
likkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen
kiduttamisesta Daraassa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (
)
(alias Mahmoud)
al-Khattib (
)
(alias Al-Khatib, AlKhateeb)

Tutkintaosaston päällikkö
(poliittisen turvallisuuden
pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston tutkintaosaston päällik
könä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

104.

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

Operaatioista vastaavan osaston
päällikkö (poliittisen turvallisuuden
pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston operaatioista vastaavan
osaston päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen ki
duttamisesta.

23.1.2012

105.

Nasser (

Daraan alueosaston päällikkö
(poliittisen turvallisuuden
pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Daraan alueosaston
päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttami
sesta. Huhtikuusta 2012 Daraan alueen poliittisen turvalli
suuden pääosaston päällikkö (entinen Homsin osaston pääl
likkö)

23.1.2012

) (alias

)
Naser) Al-Ali (
(alias Prikaatinkenraali
Nasr al-Ali)

106.

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

Syntymäaika: 1964.
Syntymäpaikka: Daraan maakunta

Pääministeri ja entinen terveysministeri. Pääministerinä osal
taan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väki
valtaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha'ar
(
) (alias AlChaar, Al-Shaar) (alias
Mohammad Ibrahim
Al-Chaar)

Syntymäaika: 1956.
Syntymäpaikka: Aleppo

Sisäministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hal
linnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahdut
tamistoimista.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Syntymäaika: 1945.
Syntymäpaikka: Damaskos

Valtiovarainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vas
tuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista
tukahduttamistoimista.

1.12.2011

109.

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

Syntymäaika: 1.8.1961.
Syntymäpaikka: Damaskoksen
lähellä

Sähköministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Syntymäaika: 1954.
Syntymäpaikka: Tartous

Palveluasioiden varapääministeri, paikallishallinnon ministeri.
Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliv
äestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012
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111.

Joseph (
)
(alias Josef) Suwaid
(
) (alias Swaid)
(alias Joseph Jergi
Sweid, Joseph Jirgi
Sweid)

Syntymäaika: 1958.
Syntymäpaikka: Damaskos

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

23.3.2012

112.

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

Syntymäaika: 1957.
Syntymäpaikka: Hama

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

23.3.2012

113.

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

Syntymäaika: 1960.
Syntymäpaikka: Sweidan maakunta

Presidentille kuuluvien asioiden ministeri. Hallituksen minis
terinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (
)
Abdul-Ghani
(
) Sabouni
(
) (alias: Imad
Abdul Ghani Al Sabuni)

Syntymäaika: 1964.
Syntymäpaikka: Damaskos

Viestintä- ja teknologiaministeri. Hallituksen ministerinä
osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista
väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

115.

Kenraali Ali (
)
Habib (
) (alias
Habeeb) Mahmoud
(
)

Syntymäaika: 1939.
Syntymäpaikka: Tartous

Entinen puolustusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja
armeijaan ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin
tukahduttamistoimiin.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Syntymäaika: 1943.
Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen oikeusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen
siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoi
miin.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Syntymäaika: 1966.
Syntymäpaikka: Tartous

Entinen viestintäministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja
sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamis
toimiin.

23.9.2011

)
)

118.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (alias AlChaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Syntymäaika: 1956.
Syntymäpaikka: Aleppo

Entinen talous- ja kauppaministeri. Yhteydessä Syyrian hal
lintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tu
kahduttamistoimiin.

1.12.2011

119.

Sufian (
(
)

Syntymäaika: 1944.
Syntymäpaikka: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Entinen öljy- ja mineraalivarojen ministeri. Yhteydessä hal
lintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tu
kahduttamistoimiin.

27.2.2012

120.

Adnan (
(
)

Syntymäaika: 1955.
Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen teollisuusministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen si
viiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoi
miin.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (
Rashed (

Syntymäaika: 1964.
Syntymäpaikka: Aleppon maakunta

Entinen opetusministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

122.

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

Syntymäaika: 1955.
Syntymäpaikka: Haman maakunta

Entinen liikenneministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

) Allaw

) Slakho

)

) Al-
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123.

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

Syntymäaika: 1950.
Syntymäpaikka: Salamiya

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Ahmad (
Ahmed)

Syntymäaika: 1956.
Syntymäpaikka: Hasaka

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Syntymäaika: 1953.
Syntymäpaikka: Hama

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen sivii
liväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (alias
Buthaina Shaaban)

Syntymäaika: 1953.
Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Presidentin poliittinen ja media-alan neuvonantaja heinä
kuusta 2008 ja siten yhteydessä väestöön kohdistettuihin
väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

26.6.2012

127.

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

Armeijan tiedustelupalvelun 215. osaston (Damaskos) pääl
likkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuk
sesta. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahdutta
mistoimiin.

24.7.2012

128.

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

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) pääl
likkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuk
sesta.

24.7.2012

129.

Prikaatinkenraali Salah
(
) Hamad ( )

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) apu
laispäällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien
kidutuksesta.

24.7.2012

130.

Prikaatinkenraali
Muhammad (
) (tai
Mohammed) Khallouf
(
) (alias Abou
Ezzat)

Armeijan tiedustelupalvelun 235. osaston, "Palestine", (Da
maskos) päällikkö. Kyseinen osasto on keskeinen armeijan
tukahduttamiskoneistossa. Osallistunut suoraan opposition
edustajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin. Vastuussa
pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

131.

Kenraalimajuri Riad
(
) (alias Riyad)
al-Ahmed (
)
(alias Al-Ahmad)

Armeijan tiedustelupalvelun Latakian osaston apulaispäällik
kö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta
ja murhaamisesta.

24.7.2012

132.

Prikaatinkenraali AbdulSalam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Bab Tuman osaston (Damas
kos) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien
kidutuksesta.

24.7.2012

133.

Prikaatinkenraali Jawdat
(
) al-Ahmed
(
) (alias AlAhmad)

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Homsin osaston päällikkö.
Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

134.

Eversti Qusay (
Mihoub (
)

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Daraan osaston päällikkö (lä
hetetty Damaskoksesta Daraahan mielenosoitusten alettua
Daraan kaupungissa). Vastuussa pidätettyjen opposition
edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

)

) Al) (alias Al-

,
)

)

)
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135.

Eversti Suhail (
)
(alias Suheil) Al)
Abdullah (
(alias Al- Abdallah)

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Latakian osaston päällikkö.
Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

136.

Prikaatinkenraali Khudr
(
)
Khudr (
)

Yleisen tiedustelun pääosaston Latakian osaston päällikkö.
Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

137.

Prikaatinkenraali
Ibrahim (
)
) (alias
Ma'ala (
Maala, Maale)

Yleisen tiedustelun pääosaston 285. osaston (Damaskos)
päällikkö (nimitetty prikaatikenraali Hussam Fendin tilalle
vuoden 2011 lopussa). Vastuussa pidätettyjen opposition
edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

138.

Prikaatinkenraali Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias Al-Hamid)

Yleisen tiedustelun pääosaston 318. osaston (Homs) päällik
kö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutukses
ta.

24.7.2012

139.

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

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston pääl
likkö huhtikuusta 2012 (prikaatikenraali Nasr al-Alin seuraa
ja). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutukses
ta.

24.7.2012

140.

Prikaatinkenraali Taha
( ) Taha ( )

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Latakian osaston paikal
lisvastaava. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien ki
dutuksesta.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias
Basel) Bilal (
)

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin
keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien
kidutukseen.

24.7.2012

142.

Ahmad ( ) (alias
Ahmed) Kafan (
)

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin
keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien
kidutukseen.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin
keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien
kidutukseen.

24.7.2012

144.

Ahmed (
) (alias
Ahmad) al-Jarroucheh
(
) (alias AlJarousha, Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha, AlJarouchah, AlJaroucheh)

Syntymäaika: 1957

Yleisen tiedustelun pääosaston ulkoasiainosaston (279. osas
to) päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa yleisen tiedus
telun pääosaston järjestelyistä Syyrian suurlähetystöissä.
Osallistuu suoraan opposition edustajiin kohdistuviin Syy
rian viranomaisten toteuttamiin tukahduttamistoimiin, vas
tuualueenaan erityisesti ulkomailla oleskelevien syyrialaisten
oppositiotoiminnan tukahduttaminen.

24.7.2012

145.

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

Syntymäaika: 1.2.1948

Syyrian turvallisuuspalvelun jäsen 1970-luvun alusta. Osallis
tunut opposition vastaiseen taisteluun Ranskassa ja Saksassa.
Maaliskuusta 2006 vastuussa Syyrian yleisen tiedustelun pää
osaston 273. osaston suhdetoiminnasta. Vanhastaan johtajis
ton jäsenenä kuuluu yleisen tiedustelun pääosaston päällikön
Ali Mamloukin lähipiiriin; viimeksi mainittu on hallinnon
turvallisuusjohdon keskeinen hahmo, johon on kohdistettu
EU:n rajoittavia toimenpiteitä 9.5.2011 alkaen. Tukee suo
raan hallinnon opposition edustajiin kohdistamia tukahdut
tamistoimia, vastuualueenaan erityisesti ulkomailla oleskele
vien syyrialaisten oppositiotoiminnan tukahduttaminen.

24.7.2012

)

)
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Vastuussa ilmavoimien tiedustelupalvelun komennusosastos
ta, joka johtaa yhteistyössä erikoisoperaatioiden osaston
kanssa ilmavoimien tiedustelupalvelun eliittijoukkoja, joilla
on tärkeä rooli hallinnon toteuttamissa tukahduttamistoimis
sa. Tässä ominaisuudessa Ghassan Jaoudat Ismail kuuluu
sotilasjohtajiin, jotka toteuttavat suoraan opposition edus
tajiin kohdistuvia hallinnon tukahduttamistoimia.

24.7.2012

Aleppon sotakoulun loppututkinnon suorittanut. Ilmavoi
mien tiedustelupalvelun tiedusteluosaston päällikkö (vuo
desta 2012), kuuluu Syyrian puolustusministerin Daoud Ra
jahin lähipiiriin. Ilmavoimien tiedustelupalvelun jäsenenä
Amer al-Achi on osallistunut Syyrian opposition tukahdut
tamiseen.

24.7.2012

Kuuluu presidentin nuoremman veljen Maher al-Assad lähi
piiriin. On suorittanut olennaisen osan urastaan tasavaltalais
kaartissa. On kuulunut vuodesta 2010 yleisen tiedustelupal
velun sisäiseen osastoon (251. osastoon), jonka tehtävänä on
taistella poliittista oppositiota vastaan. Kenraali Mohammed
Ali osallistuu suoraan yhtenä päävastuullisena opposition
edustajiin kohdistuviin tukahduttamistoimiin.

24.7.2012

Ilmavoimien esikuntapäällikkö vuodesta 2010. Johtaa oppo
sition edustajiin kohdistuvia ilmaoperaatioita.

24.7.2012

Syntymäaika: 1940-luvun
puolivälissä (luultavasti 1947).
Syntymäpaikka: Bastir. Jablehin
alue.

Eläkkeellä oleva kenraali ja vanhastaan ilmavoimien tiedus
telupalvelun johtajistoon kuuluvana ollut sen johdossa
2000-luvun alusta. Nimitetty Syyrian presidentin poliittisten
ja turvallisuusasioiden neuvonantajaksi vuonna 2006. Tässä
ominaisuudessa Ezzedine Ismael osallistuu opposition edus
tajiin kohdistuvaan hallinnon tukahduttamispolitiikkaan.

24.7.2012

Syntymäaika: noin 1962

On ollut jo lähes 20 vuotta Muhammad Nasif Khayrbikin
kabinettipäällikkö. Viimeksi mainittu kuuluu Bashar Al-As
sadin pääneuvonantajiin turvallisuusasioissa ja hoitaa viralli
sesti varapresidentti Faruq al-Sharin adjutantin virkaa. Samir
Joumaa, joka kuuluu Bashar Al-Assadin ja Muhammad Nasif
Khayrbikin lähipiiriin, osallistuu opposition edustajiin koh
distuvaan hallinnon tukahduttamispolitiikkaan.

24.7.2012

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

Varapääministeri, talousasiat, sekä kotimaan kaupan ja ku
luttajansuoja-asioiden ministeri. Hallituksen ministerinä osal
taan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väki
valtaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

153.

Waleed (
) (alias
Walid) Al Mo'allem
(
) (alias Al
Moallem, Muallem)

Varapääministeri, ulkoasioista ja ulkomailla asuvista vastaava
ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallin
non siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahdutta
mistoimista.

16.10.2012

154.

Kenraalimajuri Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (alias AlFurayj)

Puolustusministeri ja sotilaskomentaja. Hallituksen minis
terinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

146.

Kenraali Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (alias
Ismael)

147.

Kenraali Amer (
) alAchi (
) (alias
Amis al Ashi; alias
Ammar Aachi; alias
Amer Ashi)

148.

Kenraali Mohammed
(
) (alias
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (or:
Mohammed Ali Naser)

149.

Kenraali Issam (
Hallaq (
)

150.

Ezzedine (
Ismael (
Ismail)

151.

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

152.

Syntymäaika: 1960.
Lähtöisin Drekishistä Tartusin
alueelta

Syntymäaika: noin 1960

)

)
) (alias
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155.

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

Uskontoasiainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vas
tuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista
tukahduttamistoimista.

16.10.2012

156.

Eng. Hala ( )
Mohammad (
) (alias
Mohamed, Muhammad,
Mohammed)Al Nasser
(
)

Matkailuministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

157.

Eng. Bassam (
Hanna (
)

Vesivaroista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä osal
taan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väki
valtaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

158.

Eng. Subhi (
)
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
)
(alias Al-Abdullah)

Maatalous- ja maatalousuudistusministeri. Hallituksen minis
terinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

159.

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

Korkeakouluministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vas
tuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista
tukahduttamistoimista.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Opetusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

161.

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

Talous- ja ulkomaankauppaministeri. Hallituksen ministerinä
osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista
väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

162.

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

Liikenneministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Asuntoasioiden ja kaupunkirakentamisen ministeri. Hallituk
sen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön
kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

)

)

)
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164.

Eng. Yasser (
)
(alias Yaser) Al Siba'ii
(
) (alias AlSibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Julkisten töiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan
vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltai
sista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

165.

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

Öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri. Hallituksen mi
nisterinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (
(alias Lubanah)
Mushaweh (
(alias Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Syntymäaika: 1955.
Syntymäpaikka: Damaskos

Kulttuuriministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

)
)

167.

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

Syntymäaika: 1968

Työ- ja sosiaaliministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan
vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltai
sista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

168.

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

Syntymäaika: 27.9.1959.
Syntymäpaikka: Damaskos

Viestintäministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

169.

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

Teollisuusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vas
tuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista
tukahduttamistoimista.

16.10.2012

170.

Najm (
) (alias Nejm)
Hamad ( ) Al Ahmad
(
) (alias AlAhmed)

Oikeusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

Terveysministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

)

172.

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

Kansallisista sovintoasioista vastaava kansliaministeri. Halli
tuksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväes
töön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

173.

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

Ympäristöasioista vastaava kansliaministeri. Hallituksen mi
nisterinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdis
tamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

175.

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

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

176.

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

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

177.

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

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa
hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukah
duttamistoimista.

16.10.2012

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
) (alias
Suleiman Maarouf,
Sulayman Ma'ruf,
Sleiman Maarouf;
Sulaiman Maarouf)

Passi: hänellä on hallussaan
Yhdistyneen kuningaskunnan passi

Presidentti Al-Assadin perheen lähipiiriin kuuluva liikemies.
Omistaa luetteloon merkityn televisioasema Addounia TV:n
osakkeita. Kuuluu luettelossa nimetyn Muhammad Nasif
Khayrbikin lähipiiriin. Tukee Syyrian hallintoa.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Rami Makhloufin vaimo, Waleed
(alias Walid) Othmanin tytär.
Syntymäaika: 31.1.1977.
Syntymäpaikka: Latakian maakunta.
Henkilönumero: 06090034007

Hänellä on läheiset henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteet
luettelossa nimettyyn Rami Makhloufiin, joka on presidentti
Bashar al-Assadin serkku ja hallinnon tärkeä rahoittaja. Yh
teydessä Syyrian hallintoon ja saa hyötyä siitä.

16.10.2012”

) Othman

HUOMAUTUS LUKIJALLE
Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan
unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta
Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta 7 päivänä maaliskuuta 2013
annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 216/2013 (EUVL L 69, 13.3.2013, s. 1) mukaisesti
1. heinäkuuta 2013 lähtien vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti on todis
tusvoimainen, ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.
Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista ennakoimattomien ja
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, virallisen lehden painettu versio on todistusvoimai
nen, ja sillä on oikeusvaikutuksia asetuksen (EU) N:o 216/2013 3 artiklassa esitettyjen
ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

TILAUSHINNAT 2013 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen DVD

22 EU:n virallista kieltä

1 420 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

910 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) DVD

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonantoja ja ilmoituksia).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internetosoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu

FI

