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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 421/2013
z dnia 7 maja 2013 r.
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
nazwę [Porc du Sud-Ouest (ChOG)]
KOMISJA EUROPEJSKA,

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia
(WE) nr 510/2006 wniosek Francji o rejestrację nazwy
„Porc du Sud-Ouest” został opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie
o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr
510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemów jakości produktów rolnych i środków spożyw
czych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. weszło w życie
dnia 3 stycznia 2013 r. Wymienione rozporządzenie
uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE)
nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia
produktów rolnych i środków spożywczych (2).

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia zostaje zarejestrowana.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(3) Dz.U. C 162 z 8.6.2012, s. 20.
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ZAŁĄCZNIK
Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:
Klasa 1.1. Mięso świeże (i podroby)
FRANCJA
Porc du Sud-Ouest (ChOG)

9.5.2013

9.5.2013
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 422/2013
z dnia 7 maja 2013 r.
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
nazwę [Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (ChNP)]
KOMISJA EUROPEJSKA,

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
510/2006 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Fin
Gras” / „Fin Gras du Mézenc” został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie
o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr
510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemów jakości produktów rolnych i środków spożyw
czych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
Artykuł 1
(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. weszło w życie
dnia 3 stycznia 2013 r. Wymienione rozporządzenie
uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE)
nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia
produktów rolnych i środków spożywczych (2).

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia zostaje zarejestrowana.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(3) Dz.U. C 180 z 21.6.2012, s. 22.
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ZAŁĄCZNIK
Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:
Klasa 1.1. Mięso świeże (i podroby)
FRANCJA
Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (ChNP)

9.5.2013

9.5.2013
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 423/2013
z dnia 7 maja 2013 r.
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
nazwę [Stornoway Black Pudding (ChOG)]
KOMISJA EUROPEJSKA,

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
510/2006 wniosek Zjednoczonego Królestwa o rejestrację
nazwy „Stornoway Black Pudding” został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie
o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr
510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemów jakości produktów rolnych i środków spożyw
czych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
Artykuł 1
(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. weszło w życie
dnia 3 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to uchyliło
i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych
i środków spożywczych (2).

Nazwa
wymieniona
w
załączniku
rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

niniejszego

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

do

(3) Dz.U. C 169 z 15.6.2012, s. 25.
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ZAŁĄCZNIK
Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:
Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Stornoway Black Pudding (ChOG)

9.5.2013

9.5.2013
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 424/2013
z dnia 7 maja 2013 r.
zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych
nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ptujski lük (ChOG)]
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemów jakości produktów rolnych i środków spożyw
czych (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia
(UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek
Słowenii o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronio
nego oznaczenia geograficznego „Ptujski lük”, zarejestro
wanego na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) nr 1362/2011 (2).
Wniosek dotyczy zmiany w opisie produktu oraz szcze
gółowych zasad dotyczących pakowania.
Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwier
dziła, że jest ona uzasadniona. Ponieważ jest to zmiana

nieznaczna, zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1151/2012, Komisja może ją zatwierdzić bez odwo
ływania się do procedury określonej w art. 50-52
wspomnianego rozporządzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Ptujski
lük” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniej
szego rozporządzenia.
Artykuł 2
Skonsolidowany jednolity dokument zawierający główne
elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 341 z 22.12.2011, s. 21.
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ZAŁĄCZNIK I
W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Ptujski lük” zatwierdza się następującą zmianę:
— Z opisu produktu usunięte zostaje następujące zdanie: „Każda cebula waży przynajmniej 70 g”.
Opis produktu zawiera obecnie pozorną niespójność, ponieważ nie jest możliwe spełnienie przez cebule obu wymie
nionych kryteriów, tj. średnicy przekroju poprzecznego przynajmniej 40 mm przy jednoczesnej minimalnej wadze
70 g.
— Następujące słowa w nawiasie zostają usunięte ze szczegółowych zasad dotyczących pakowania: „(maksymalna
wielkość opakowania – 2 kg)”.
Waga opakowań produktu końcowego jest dostosowana do zapotrzebowania, nie ma więc sensu jej ograniczanie.
Oczekiwania konsumentów i sprzedawców wskazują, że opakowania większe niż 2 kg zapewniają korzystniejszą
relację wartości do ceny.

9.5.2013

PL
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ZAŁĄCZNIK II
JEDNOLITY DOKUMENT
Rozporządzenie Rady (UE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych (1)
„PTUJSKI LÜK”
Nr WE: SI-PGI-0105-01033 – 20.08.2008
ChOG (X) ChNP ( )
1.

Nazwa
„Ptujski lük”

2.

Państwo członkowskie lub kraj trzeci
Słowenia

3.

Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Rodzaj produktu
Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone
3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1
„Ptujski lük” (Allium cepa L.) to cebula odmiany Ptujska rdeča. Jej kształt jest sercowaty i kulisto spłaszczony. Średnica
przekroju poprzecznego cebuli wynosi przynajmniej 40 mm. Jej szyjka jest wąska, cienka i zamknięta. Wielkość
cebuli, mierzona od podstawy do zamkniętej szyjki, powinna wynosić 10-50% mniej niż średnica jej najszerszej
części (przekrój poprzeczny cebuli).
Zewnętrzne suche łuski cebuli są barwy brunatnej do bladoczerwonej. Łuski mięsiste są białe, o niebieskawym lub
fioletowym odcieniu, a krawędź łuski jest fioletowa.
„Ptujski lük” jest cebulą o umiarkowanie ostrym smaku i intensywnej woni.
3.3. Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)
—
3.4. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego)
—
3.5. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym
Cebula wprowadzana do obrotu pod nazwą „Ptujski lük” musi być produkowana na wyznaczonym obszarze
geograficznym.
Zarówno nasiona jak i rozsada cebuli (dymka) muszą być wyprodukowane na obszarze geograficznym lub zaku
pione u producentów nasion gwarantujących zachowanie odmiany Ptujska rdeča.
3.6. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.
Cebulę „Ptujski lük” sprzedaje się w tradycyjnych warkoczach (słoma żytnia, sześć lub dwanaście cebul takiej samej
wielkości i barwy, bez wykorzystania sznurka, drutu lub podobnych) w małych opakowaniach oraz luzem.
3.7. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania
Cebula, która spełnia warunki specyfikacji, otrzymuje etykietę z nazwą „Ptujski lük”, określeniem „chronione ozna
czenie geograficzne” oraz krajowym znakiem jakości.
4.

Zwięzłe określenie obszaru geograficznego
Obszar geograficzny, gdzie odbywa się produkcja, jest określony historycznie i obejmuje obszar Ptujsko Polje. Jest to
równina wytyczona przez miasto Ptuj, rzekę Drava, granice wzgórz Slovenskie Gorice oraz osad Mihivici i Velika
Nadelja.

(1) Zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów
jakości produktów rolnych i środków spożywczych
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Związek z obszarem geograficznym

5.1. Specyfika obszaru geograficznego
Ptujsko Polje jest częścią naturalnego regionu równin, na którym gleby powstały na bazie piasku i żwiru. Z tego
powodu gleby na tym obszarze są płytkie i zawierają dużo cząstek piasku i kamieni. Ze względu na klimat
kontynentalny – z opadami deszczu na wiosnę i gorącymi oraz relatywnie suchymi latami – gleby te są podatne
na susze. Jeżeli chodzi o pedogenezę, procesy glebotwórcze na bazie wspomnianych składników spowodowały
powstanie następujących rodzajów gleb: na piaskach i żwirach powstały gleby aluwialne (mady) na tarasie holoceń
skim oraz gleby brunatne na tarasie plejstoceńskim, natomiast na glinach i piaskach gliniastych utworzyły się gleby
pseudoglejowe oraz gleby antropogeniczne.
Gleby aluwialne (mady) są młode i stosunkowo niewykształcone. Składają się one z drobnego piasku i zawierają
niewiele cząstek gliniastych. Gleby te są przepuszczalne oraz sypkie. Występowanie piasku w glebie sięga do 100 cm
głębokości, żwir rzadko pojawia się na jej powierzchni. Na osuszonych obszarach uprawnych powstały bardzo
korzystne warunki uprawy, w szczególności na terenach chronionych przed powodzią.
Gleby brunatne stanowią przeważający rodzaj gleb na obszarze Ptujsko Polje. Są one strategicznie istotne z punktu
widzenia samowystarczalności regionu (produkcja żywności). Produkcję żywności umożliwia płaskie ukształtowanie
terenu oraz wysoka jakość tych gleb. Gleby są średnio głębokie, o średniej zawartości próchnicy oraz o lekkiej,
przepuszczalnej strukturze. Przeważają grunty uprawne.
Gleby brunatne, głębokie, na bazie piasków gliniastych, zajmują obszar na skraju wzgórz Slovenskie Gorice oraz
doliny Pesnica, a piasek gliniasty jest ich podstawowym składnikiem. Są to gleby głębsze, o delikatniejszej strukturze
i o mniejszej przepuszczalności. Jest to obszar intensywnych upraw polowych, produkcji trawy oraz chmielu.
Gleby antropogeniczne zajmują dolinę rzeki Pesnica w miejscu, gdzie wpływa ona na obszar Ptujsko Polje. Więk
szość gleb została ulepszona (przez meliorację i wykorzystanie w rolnictwie). Zmieniono ich właściwości chemiczne
i fizyczne. Ze względu na głęboką uprawę stały się one odpowiednio napowietrzone i przepuszczalne, a użycie
nawozów spowodowało zmianę pH – gleby te nie są już zakwaszone. Są one przede wszystkim wykorzystywane do
intensywnej produkcji rolnej.
Z geograficznego punktu widzenia Dravsko-Ptujsko Polje jest częścią regionu panońskiego w Słowenii. Klimat w tym
regionie można opisać jako wyraźnie kontynentalny. Nie występują na nim częste opady – średnia w latach
1961–2000 wynosiła około 950 mm. W regionie Ptuj większość opadów notuje się w czerwcu, lipcu oraz sierpniu
(zazwyczaj ponad 100 mm na miesiąc), a najbardziej suchymi miesiącami są marzec, kwiecień i maj (tylko 6085 mm na miesiąc).
Zbiór cebuli „Ptujski lük” przeprowadza się ręcznie. Takie postępowanie gwarantuje wysoką jakość produktu. Inną
szczególną cechą cebuli „Ptujski lük” jest tradycyjny warkocz, w który zaplata się pojedyncze cebule. Składa się na
niego sześć albo dwanaście cebul tej samej barwy i wielkości.
5.2. Specyfika produktu
Cebula „Ptujski lük” charakteryzuje się długotrwałą jakością oraz doskonałymi właściwościami kulinarnymi. W trakcie
gotowania szybko się rozpada, zachowując jednak swój znakomity smak. Innymi charakterystycznymi cechami
cebuli „Ptujski lük” są jej sercowaty lub spłaszczony kształt, czerwonawa barwa łusek i miąższu oraz umiarkowanie
ostry smak.
5.3. Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w
przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG)
Związek pomiędzy cebulą „Ptujski lük” a obszarem geograficznym opiera się na renomie, która wynika z wieloletniej
tradycyjnej metody produkcji cebuli na tym obszarze. „Ptujski lük” to potoczna nazwa cebuli uprawianej w Ptujsko
Polje od ponad 200 lat. Obszar upraw od niepamiętnych czasów był nazywany „obszarem produkcji cebuli” (lükarija)
– ponieważ uprawiano tam cebulę (lüka). Anton Ingolič, który mieszkał i pracował w tej okolicy, napisał, że hodowla
cebuli zaczęła się w Dornavie – centrum obszaru produkcji cebuli – i stamtąd rozpowszechniła się na obszar Ptujsko
Polje. Wszyscy producenci w Dornavie oraz na obszarze Ptujsko Polje – w szczególności rolnicy posiadający małe
i średnie gospodarstwa – zaczęli uprawiać cebulę.
W regionie Ptujsko Polje, ze względu na układ opadów atmosferycznych, stosowano płodozmian jako metodę
uprawy. Uprawę cebuli bardzo łatwo zastosować w ramach tej metody. Cebula nie potrzebuje bowiem wysokich
temperatur. Jako że piaszczyste gleby szybko się nagrzewają i wysychają, cebula może zostać wysiana lub posadzona
bardzo wcześnie – w okresie, kiedy dni są jeszcze krótkie. W trakcie tego okresu cebule wykształcają silny system
korzeniowy, a podczas wiosennych deszczów intensywnie rosną. Po wiośnie następuje gorące i suche lato, kiedy
powstaje charakterystyczny aromat (smak) cebuli i może zostać ona odpowiednio wysuszona. Z tego powodu cebule
najpierw pozostawiane są do wyschnięcia na polach, natomiast końcowy etap suszenia ma miejsce w gospodarstwie
producenta. Ze względu na fakt, iż od czasów starożytnych na omawianym obszarze uprawniano zboża (w tym
żyto), rozpowszechniła się na nim również słynna tradycja wplatania cebul w warkocze z żytniej słomy.
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Ponieważ cebulę uprawiano na glebach piaszczystych, ubogich w składniki odżywcze, i dojrzewała ona podczas
suchej pory roku, wykształciła ostrzejszy smak.
W związku z metodą produkcji i jej etapami pojawiło się wiele nadal istniejących zwyczajów, powiedzonek,
przysłów oraz tradycyjnych przysmaków. Produkcja cebuli miała również wpływ na styl architektoniczny domów,
które musiały mieć sterczące dachy do jej suszenia. Wspomniane zwyczaje są nadal praktykowane i utrzymywane –
zarówno jako część codziennego życia mieszkających w regionie ludzi (specjalne, nadal bardzo popularne produkty
żywnościowe, suszenie cebuli na podwórzach pod sterczącymi dachami oraz plecenie warkoczy z cebuli) jak
i wydarzeń turystycznych.
Odesłanie do publikacji specyfikacji
(art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006) (1)
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_
kmetijski_pridelki/Specifikacije/PTUJSKI_LUK_01.pdf

(1) Zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów
jakości produktów rolnych i środków spożywczych
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 425/2013
z dnia 7 maja 2013 r.
zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych
nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pesca di Leonforte (ChOG)]
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemów jakości produktów rolnych i środków spożyw
czych (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2 akapit drugi,

(3)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwier
dziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest
to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 akapit
trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja może
ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury okre
ślonej w art. 50-52 wymienionego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia
(WE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Włoch
o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionego ozna
czenia geograficznego „Pesca di Leonforte”, zarejestro
wanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
622/2010 (2).
Wniosek ma na celu wprowadzenie zmian w specyfikacji
poprzez usunięcie ograniczenia maksymalnej zawartości
rozpuszczalnych substancji stałych z opisu produktu
oraz zmianę wykazu dopuszczonych podkładek do
szczepienia oraz odległości pomiędzy drzewami o koronie
pucharowej w metodzie produkcji.

Artykuł 1
W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Pesca
di Leonforte” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Jednolity dokument zawierający główne elementy specyfikacji
znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 182 z 16.7.2010, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK I
W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Pesca di Leonforte” zatwierdza się następujące zmiany:
Opis: Uznano za stosowne wskazać wyłącznie minimalną zawartość rozpuszczalnych substancji stałych, tak aby nie
wykluczać brzoskwiń o wartościach przekraczających 13° Brixa. Zmiana ta, wprowadzona w celu ulepszenia, pozwala na
stosowanie nazwy „Pesca di Leonforte” w odniesieniu do owoców, których zawartość cukru przekracza wspomniany
limit.
Metoda produkcji: Wprowadzona zmiana dotyczy dopuszczonych podkładek do szczepienia: dopuszcza się podkładki
dzikie i klony drzew brzoskwiniowych oraz hybrydy prunus, co do których udowodniono zgodność z ekotypami oraz
zdolność dostosowania się do lokalnych warunków środowiska. Doświadczenia prowadzone na tych podkładkach do
szczepienia muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym określonym w specyfikacji. W tym samym
artykule zmieniono również odległość pomiędzy drzewami o koronie pucharowej prostej lub formowanej przez kilka lat,
gdyż jest ona korzystniejsza dla rolników oraz już stosowana przez nich w niektórych sadach brzoskwiniowych na
obszarze produkcji. W związku z powyższym zwiększono dopuszczalną maksymalną produkcję z hektara do 25 ton, bez
zmiany gęstości obsadzenia.
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ZAŁĄCZNIK II
SKONSOLIDOWANY JEDNOLITY DOKUMENT
Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych (1)
„PESCA DI LEONFORTE”
NR WE: IT-PGI-0105-01006-20.06.2012
ChOG ( X ) ChNP ( )
1.

Nazwa
Nazwa: „Pesca di Leonforte”

2.

Państwo członkowskie lub państwo trzecie
Włochy

3.

Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Rodzaj produktu (załącznik II)
Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone
3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1
„Pesca di Leonforte” objęta chronionym oznaczeniu geograficznym jest produktem uzyskiwanym w uprawie dwóch
lokalnych ekotypów brzoskwini, Bianco di Leonforte i Giallone di Leonforte, które nie zostały wpisane do krajowego
rejestru odmian.
W momencie wprowadzenia do obrotu „Pesca di Leonforte” objęta oznaczeniem ChOG musi posiadać następujące
właściwości: musi być świeża i nieuszkodzona, zdrowa i pozbawiona wszelkich oznak gnicia lub zepsucia, lub
innych zmian uniemożliwiających spożycie. Ponadto musi być czysta, czyli bez obcych widocznych substancji,
wolna od pasożytów w jakichkolwiek stadiach rozwojowych; nie może mieć żadnego obcego smaku ani zapachu.
Konsystencja miąższu, mierzona przy pomocy penetrometru o końcówce 8 mm, musi wynosić co najmniej
4,5 kg/cm2 dla ekotypu Giallone di Leonforte i co najmniej 3,5 kg/cm2 dla ekotypu Bianco di Leonforte; zawartość
rozpuszczalnych substancji stałych – co najmniej 11° Brixa; masa owocu wynosi od 100 do 350 g. Owoce muszą
mieć kształt okrągły i niesymetrycznie rozmieszczone linie podziału; ekotyp Bianco di Leonforte ma miąższ o barwie
białej i skórkę o barwie białej z czerwonymi paskami, nie zawsze wyraźnie widocznymi; ekotyp Giallone di Leonforte
ma miąższ o barwie żółtej i skórkę o barwie żółtej z czerwonymi paskami, nie zawsze wyraźnie widocznymi. Miąższ
musi przylegać do pestki.
Wyłącznie brzoskwinie klasy ekstra lub klasy I mogą być objęte chronionym oznaczeniem geograficznym ChOG
„Pesca di Leonforte”.
3.3. Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)
—
3.4. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego)
—
3.5. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym
Stosowanie torebek pergaminowych jest obowiązkowe, aby zapewnić ochronę mechaniczną owoców przed czyn
nikami chorobotwórczymi. Umieszczenie owoców w torebkach musi nastąpić w momencie gdy osiągną one wiel
kość orzecha włoskiego, a w każdym przypadku najpóźniej w lipcu. Zbiór owoców ma miejsce pomiędzy pierwszą
dekadą września a pierwszą dekadą listopada. Owoce zbiera się ręcznie, unikając zbierania w najgorętszej porze dnia
i bezpośredniego wystawiania zebranych owoców na słońce. Zrywanie owoców z drzewa należy wykonywać ze
szczególną ostrożnością, tak aby nie uszkodzić szypułki. Należy również usunąć drucik służący do zamknięcia
pergaminowych torebek, tak aby nie uszkodzić owoców.
3.6. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.
Pakowanie „Pesca di Leonforte” z oznaczeniem ChOG musi odbywać się na obszarze produkcji, aby uniknąć
zabrudzenia i obicia owoców podczas transportu i nadmiernej liczby manipulacji, które mogłyby narazić owoce
na atak pleśni i różnych czynników chorobotwórczych, co wpłynęłoby negatywnie na cechy decydujące o jakości
produktu.
(1) Zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów
jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
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Owoce objęte ChOG „Pesca di Leonforte” należy wprowadzać do obrotu w skrzynkach lub pudełkach z kartonu lub
drewna, lub w różnego rodzaju koszach o pojemności od 0,5 do 6 kg. W każdym opakowaniu muszą znaleźć się
owoce tej samej odmiany, klasy, kalibru i o tym samym stopniu dojrzałości. Wybarwienie musi być jednorodne dla
każdego ekotypu. Owoce należy umieszczać jednowarstwowo, oddzielając je od siebie materiałem ochronnym.
Materiał ochronny/dekorujący musi być nowy, bez zapachu i nietoksyczny; należy również unikać narażenia
produktu na kontakt z tuszem do stempli lub klejem do etykiet. Opakowania muszą być również wolne od
wszelkich ciał obcych.
Każde opakowanie musi być zapieczętowane w taki sposób, aby jego otwarcie powodowało przerwanie pieczęci, tak
by nie było możliwości uszkodzenia zawartości na etapach następujących po pakowaniu.
3.7. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania
Na etykiecie musi znajdować się logo nazwy i symbol graficzny UE.
Zakazane jest dodawanie jakichkolwiek określeń jakościowych nieprzewidzianych w wyraźny sposób. Niemniej
dopuszczalne jest umieszczenie informacji odnoszących się do prywatnych znaków towarowych, pod warunkiem
że nie mają one charakteru zachęcającego i nie wprowadzają konsumenta w błąd.
Logo nazwy składa się z owalu, wewnątrz którego znajduje się wizerunek Granfonte, zabytku będącego symbolem
gminy Leonforte, na tle którego umieszczono na pierwszym planie owoc brzoskwini zapakowany w torebkę.
Wewnątrz owalu, w górnej części na środku znajdują się słowa „Pesca di Leonforte”, zaś w dolnej części na środku
– skrót „I.G.P.” (ChOG). Rysunek obwiedziony jest grubą zieloną linią, tło jest koloru jasnożółtego, wizerunek
Granfonte oraz napisy „Pesca di Leonforte” i „I.G.P.” są tego samego zielonego koloru, brzoskwinia jest pomarań
czowożółta z zielonym listkiem, torebka jest biała, cieniowana na szaro, a drucik jest czarny i podkreśla brzegi
torebki oraz świadczy o tym, że jest ona zamknięta.

4.

Zwięzłe określenie obszaru geograficznego
Obszar produkcji „Pesca di Leonforte” z oznaczeniem ChOG obejmuje gminy Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro
i Agira, w prowincji Enna.

5.

Związek z obszarem geograficznym

5.1. Specyfika obszaru geograficznego
Obszar uprawy „Pesca di Leonforte” z oznaczeniem ChOG znajduje się z geograficznego punktu widzenia w samym
sercu Sycylii. Występuje tu gleba typu aluwialnego, o średnio lekkim uwarstwieniu. Jest to gleba głęboka, gliniasta,
bogata w substancje organiczne. Panuje tu klimat śródziemnomorski, charakteryzujący się ciepłymi, długimi
i suchymi latami oraz łagodnymi i mokrymi zimami. Opady występują głównie w okresie od października do
marca. To właśnie w wyznaczonym obszarze geograficznym rolnicy zaczęli stosować technikę pakowania owoców
w torebki jeszcze na drzewie, która chroni je przed szkodnikami i zapewnia właściwy przebieg dojrzewania
dostosowanego do terminów zbioru.
5.2. Specyfika produktu
Twardość, późne dojrzewanie i pakowanie w torebki stanowią cechy wyróżniające „Pesca di Leonforte” z oznacze
niem ChOG od innych produktów tej kategorii.
Dzięki swoim właściwościom „Pesca di Leonforte” jest wprowadzana do obrotu w okresie, w którym na rynku nie są
już dostępne inne owoce tej kategorii. Zbiór owoców ma bowiem miejsce pomiędzy pierwszą dekadą września
a pierwszą dekadą listopada. Cechą charakterystyczną „Pesca di Leonforte” z oznaczeniem ChOG jest stosowana od
dziesięcioleci tradycja pakowania owoców w torebki jeszcze na drzewie, co pozwala chronić je przed owocanką
południówką (Ceratitis capitata). Z czasem ta praktyka stała się jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów
produkcji i pozwoliła podnieść odporność na spadanie, gdyż owoce są chronione srebrnymi pergaminowymi
torebkami odpornymi na deszcz.
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5.3. Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w
przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG).
Wniosek o przyznanie ChOG „Pesca di Leonforte” jest uzasadniony renomą i powszechną znajomością produktu
znanego ze swych szczególnych walorów jakościowych, takich jak twardość i późne dojrzewanie, dzięki czemu
owoce są obecne na rynku w okresach, kiedy brzoskwinie prawie nie występują. Umiejętności producenta mają
zasadnicze znaczenie; kiedy producenci zorientowali się, że mają w rękach wyjątkowy produkt, stali się praw
dziwymi zarządcami swojej produkcji. Często musieli angażować członków rodziny, którzy gorliwie pracowali
dzień i noc, zakładając torebki. Sprzedaż brzoskwiń gwarantowała dochody, które pozwalały poprawić jakość
życia rolników w regionie.
Od około dwudziestu lat uprawa „Pesca di Leonforte” ma znaczne skutki gospodarcze, nie tylko dla obszaru
produkcji, ale i sąsiednich gmin, podczas corocznego święta Sagra, które odbywa się w pierwszą niedzielę paździer
nika w historycznym centrum miasta wzniesionego w XVII wieku przez księcia Nicolò Placido Brancifortiego. To
wydarzenie promujące produkt i poprawiające jego wizerunek zostało zorganizowane po raz pierwszy w 1982 r.
przez ówczesne władze gminy w celu wsparcia uprawy owocu oraz zapoznania konsumentów sycylijskich ze
specyfiką tego wyjątkowego produktu. Od samego początku Sagra della pesca di Leonforte jest sama w sobie
wydarzeniem promującym ten późny owoc.
Odesłanie do publikacji specyfikacji
[art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 (1)]
Administracja wszczęła krajową procedurę sprzeciwu, publikując wniosek w sprawie zmian chronionego oznaczenia
geograficznego „Pesca di Leonforte” w Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Dziennik Urzędowy Republiki Włoskiej)
nr 106 z dnia 8 maja 2012 r. Zmieniony tekst specyfikacji jest dostępny na stronie:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

(1) Zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów
jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 426/2013
z dnia 8 maja 2013 r.
dostosowujące rozporządzenia (WE) nr 1120/2009, (WE) nr 1121/2009 i (WE) nr 1122/2009
w odniesieniu do przepisów wykonawczych dotyczących płatności bezpośrednich w Chorwacji
z decyzją danego państwa członkowskiego. Ten sam
przepis dotyczący inwestycji powinien mieć zastosowanie
do Chorwacji, ponieważ wprowadziła ona wsparcie zwią
zane z wielkością produkcji w niektórych sektorach,
które podlegają włączeniu do systemu płatności jednoli
tych niezwiązanych z wielkością produkcji. Należy zatem
wyznaczyć termin, przed upływem którego inwestycje
w Chorwacji powinny zakończyć się, aby mogły zostać
uwzględnione do celów art. 21 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1120/2009.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczegól
ności jego art. 3 ust. 4,
uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności
jego art. 50,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Chorwacja ma przystąpić do Unii w dniu 1 lipca 2013 r.

(2)

Zgodnie z sekcją 4.III załącznika V do Aktu przystąpienia
zwrot płatności bezpośrednich przyznanych rolnikom
w Chorwacji za rok kalendarzowy 2013 jest uwarunko
wany zastosowaniem przez Chorwację – przed jej przy
stąpieniem – zasad identycznych z tymi, które ustano
wiono w odniesieniu do takich płatności bezpośrednich
w stosownych rozporządzeniach Rady i Komisji. Chor
wacja podjęła decyzję o zastosowaniu systemu płatności
jednolitych po swoim przystąpieniu. Rok 2013 będzie
zatem pierwszym rokiem stosowania tego systemu
w Chorwacji zgodnie z tytułem III rozdział 3 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla
rolników (1).

(3)

Przepisy dotyczące zatrzymania środków w odniesieniu
do sprzedaży uprawnień do płatności w Chorwacji
powinny być takie same jak przepisy stosowane przez
inne państwa członkowskie, które zregionalizowały
system płatności jednolitych.

(4)

Zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
73/2009 w związku z art. 21 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu
płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach
wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone
systemy wsparcia dla rolników (2), nowe państwa człon
kowskie stosujące system płatności jednolitych mogą
korzystać z rezerwy krajowej do przydzielania uprawnień
do płatności rolnikom, którzy zainwestowali w sektorach
podlegających pełnemu lub częściowemu włączeniu
wsparcia związanego z wielkością produkcji do systemu
płatności jednolitych. Okres referencyjny, który należy
uwzględniać w odniesieniu do takich inwestycji został
powiązany z rokiem włączenia danego sektora zgodnie

(1) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.
(2) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.

(5)

W rozdziale 2 rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 usta
nowiono przepisy wykonawcze dotyczące systemu płat
ności jednolitych w nowych państwach członkowskich,
które stosują system jednolitej płatności obszarowej.
Rozdział ten powinien mieć również zastosowanie do
Chorwacji, ponieważ podjęła ona decyzję o stosowaniu
systemu płatności jednolitych od daty przystąpienia.

(6)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiają
cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów
wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach
IV i V (3), określono obszary kwalifikujące się do uzys
kania premii za kozy, a w załączniku V określono prze
ciętną mleczność, o której mowa w art. 63 tego
rozporządzenia. W piśmie z dnia 14 września 2012 r.
Chorwacja przekazała Komisji istotne informacje, które
muszą zostać zawarte w tych załącznikach.

(7)

Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009
z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009
odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji
oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewi
dzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdra
żania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odnie
sieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach
systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (4),
określa sposób, w jaki należy ustalać wskaźnik referen
cyjny dotyczący utrzymania gruntów jako trwałych
użytków zielonych do celów art. 6 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 73/2009. W tym kontekście należy wziąć pod
uwagę przystąpienie Chorwacji.

(8)

Zgodnie z art. 57a rozporządzenia (WE) nr 73/2009
Chorwacja musi utworzyć specjalną krajową rezerwę na
oczyszczanie z min, z której przydzielane będą upraw
nienia do płatności dla rozminowanych obszarów. Prze
pisy ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1122/2009
dotyczące identyfikacji i rejestracji uprawnień do

(3) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 27.
(4) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 65.
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płatności, a także przepisy dotyczące wniosków o przy
znanie uprawnień do płatności powinny również obej
mować uprawnienia do płatności dla rozminowanych
obszarów.

(9)

Należy zatem odpowiednio dostosować rozporządzenia
(WE) nr 1120/2009, (WE) nr 1121/2009 oraz (WE) nr
1122/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1120/2009
W rozporządzeniu (WE) nr 1120/2009 wprowadza się nastę
pujące zmiany:
1) w art. 16 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:
„W przypadku Chorwacji wartości procentowe zmniejszenia
określonego w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu mają zastoso
wanie po odliczeniu od wartości uprawnień do płatności ulgi
równej wartości jednostkowej obliczonej zgodnie z art. 59
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.”;
2) w art. 21 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

9.5.2013

1) załącznik III otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK III
OBSZARY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO UZYSKANIA PREMII
ZA KOZY

1. Bułgaria: cały kraj.
2. Chorwacja: cały kraj.
3. Cypr: cały kraj.
4. Portugalia: cały kraj, z wyłączeniem Azorów.
5. Słowenia: cały kraj.
6. Słowacja: wszystkie obszary górskie w rozumieniu art.
18 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999.”
2) w załączniku V po Francji dodaje się wiersz w brzmieniu:
„Chorwacja

5 571”.
Artykuł 3

Dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1122/2009
W rozporządzeniu (WE) nr 1122/2009 wprowadza się nastę
pujące zmiany:
1) w art. 3 dodaje się ustęp 7a w brzmieniu:

„3.
W przypadku Chorwacji ust. 1 stosuje się odpowied
nio, jeśli chodzi o inwestycje poczynione w tych sektorach
podlegających włączeniu do systemu płatności jednolitych
stosowanego przez Chorwację od 2013 r. Uwzględniane
będą tylko inwestycje zakończone przed dniem 1 stycznia
2013 r.”;
3) tytuł rozdziału 2 w tytule III otrzymuje brzmienie:
„Wdrożenie systemu płatności jednolitych w nowych
państwach członkowskich, które zastosowały system jedno
litej płatności obszarowej, oraz w Chorwacji”;
4) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„7a.
Odnośnie do Chorwacji wskaźnik referencyjny jest
ustalany w następujący sposób:
a) za trwałe użytki zielone przyjmuje się trwałe użytki
zielone zadeklarowane przez rolników w 2013 r. zgodnie
z art. 13 ust. 8 niniejszego rozporządzenia.
Odlicza się grunty wykorzystywane jako trwałe użytki
zielone w 2013 r., które zostały zalesione zgodnie z art. 6
ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 73/2009;
b) za całkowitą powierzchnię użytków rolnych przyjmuje
się powierzchnię użytków rolnych zadeklarowaną przez
rolników w 2013 r.”;
2) artykuł 7 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„1.
O ile niniejszy rozdział nie stanowi inaczej, niniejsze
rozporządzenie stosuje się wobec nowych państw członkow
skich, które zastosowały system jednolitej płatności obszaro
wej, oraz wobec Chorwacji.”.
Artykuł 2
Dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1121/2009
W rozporządzeniu (WE) nr 1121/2009 wprowadza się nastę
pujące zmiany:

„f) rodzaj uprawnienia, w szczególności uprawnienia
specjalne przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE)
nr 73/2009, uprawnienia do płatności ze specjalnej
krajowej rezerwy na oczyszczanie z min w Chorwacji,
przewidzianej w art. 57a ust. 10 rozporządzenia (WE)
nr 73/2009, uprawnienia przydzielone zgodnie z art.
68 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz
uprawnienia do płatności będące przedmiotem odstęp
stwa zgodnie z art. 64 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
73/2009;”;
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3) artykuł 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Wnioski o przyznanie lub, w stosownych przypad
kach, zwiększenie uprawnień do płatności w ramach jedno
litej płatności obszarowej składa się w terminach ustalonych
przez państwa członkowskie, ale nie później niż dnia
15 maja w pierwszym roku stosowania systemu płatności
jednolitych, włączenia wsparcia związanego z wielkością
produkcji, stosowania art. 46–48 rozporządzenia (WE)
nr 73/2009 lub w latach stosowania art. 41, 57, 57a lub 68
ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Estonia, Łotwa, Litwa,

L 127/19

Finlandia i Szwecja mogą jednak ustalić inne terminy skła
dania wniosków, nie późniejsze jednak niż dzień 15
czerwca.”.
Artykuł 4
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem
wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji i z dniem
wejścia w życie tego traktatu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 427/2013
z dnia 8 maja 2013 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae
NCYC R646 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 1750/2006, (WE) nr 634/2007 i (WE) nr 900/2009 w odniesieniu do
maksymalnego poziomu suplementacji drożdżami wzbogaconymi selenem
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(6)

We wspomnianej powyżej opinii Urząd podtrzymał zale
cenie wydane w opinii z dnia 15 marca 2011 r. (3) doty
czące ograniczenia, ze względu na bezpieczeństwo
konsumenta, maksymalnego poziomu suplementacji
drożdżami wzbogaconymi selenem – związkiem orga
nicznym selenu – do 0,2 mg Se/kg mieszanki paszowej
pełnoporcjowej. Stosowanie drożdży wzbogaconych
selenem zostało już dopuszczone rozporządzeniami
Komisji (WE) nr 1750/2006 (4), (WE) nr 634/2007 (5)
i (WE) nr 900/2009 (6). W związku z tym zezwolenia
te należy zmienić zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia. W przypadku gdy do paszy dodawane
są również nieorganiczne związki selenu, poziom suple
mentacji selenem organicznym nie powinien przekraczać
0,2 mg na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.

(7)

Ponieważ dalsze stosowanie drożdży wzbogaconych
selenem jako dodatku paszowego przy wskaźnikach
włączenia wyższych niż 0,20 mg Se/kg mieszanki
paszowej pełnoporcjowej może stwarzać ryzyko dla
zdrowia ludzi, należy stopniowo wycofać materiały
paszowe i mieszanki paszowe o wyższych poziomach
zawartości drożdży wzbogaconych selenem. Ze względów
praktycznych należy jednak zezwolić na ograniczony
okres przejściowy pozwalający zainteresowanym stronom
przygotować się do spełnienia nowych wymogów.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie
dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności
jego art. 9 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano
udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu
zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury
przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003
złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie sele
nometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae
NCYC R646. Do wniosku dołączone zostały dane szcze
gółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie selenometio
niny, związku organicznego selenu wytwarzanego przez
Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako dodatku paszo
wego dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfi
kowania go w kategorii „dodatki dietetyczne”.

(4)

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”)
stwierdził w swojej opinii z dnia 15 czerwca 2012 r. (2),
że w proponowanych warunkach stosowania selenome
tionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae NCYC
R646 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt
i ludzi ani na środowisko, a jej stosowanie może
stanowić cenne źródło selenu dla wszystkich gatunków
zwierząt. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowa
dzania szczegółowych wymogów dotyczących monitoro
wania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał
również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody
analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone
przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporzą
dzeniem (WE) nr 1831/2003.
Ocena selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces
cerevisiae NCYC R646 dowodzi, że warunki udzielenia
zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy
zezwolić na stosowanie tego preparatu, jak określono
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
(2) Dziennik EFSA 2012; 10(7):2778.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii
„dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „mieszanki pier
wiastków śladowych” zostaje dopuszczony jako dodatek stoso
wany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi
w tym załączniku.
Artykuł 2
W kolumnie 9 załącznika do rozporządzenia (WE) nr
1750/2006 tekst w wierszu „3b8.10” otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Dziennik EFSA
Dz.U. L 330 z
Dz.U. L 146 z
Dz.U. L 256 z

2011; 9(4):2110.
28.11.2006, s. 9.
8.6.2007, s. 14.
29.9.2009, s. 12.
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2. Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu
z produktem chronić drogi oddechowe oraz używać
okularów i rękawic ochronnych.
3. Maksymalna suplementacja selenem organicznym:
0,20 mg Se/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej
o wilgotności 12 %.”.
Artykuł 3

„1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.
2. Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu
z produktem chronić drogi oddechowe oraz używać
okularów i rękawic ochronnych.
3. Maksymalna suplementacja selenem organicznym:
0,20 mg Se/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej
o wilgotności 12 %.”.

W kolumnie 9 załącznika do rozporządzenia (WE) nr
634/2007 tekst w wierszu „3b8.11” otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.
2. Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu
z produktem chronić drogi oddechowe oraz używać
okularów i rękawic ochronnych.
3. Maksymalna suplementacja selenem organicznym:
0,20 mg Se/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej
o wilgotności 12 %.”.

L 127/21

Artykuł 5
Wytwarzanie paszy zawierającej drożdże wzbogacone selenem
zgodnie z obowiązującymi maksymalnymi zawartościami okre
ślonymi w rozporządzeniach (WE) nr 1750/2006, (WE) nr
634/2007 i (WE) nr 900/2009 zostaje dostosowane do nowej
maksymalnej zawartości tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej
dnia 28 lipca 2013 r. Pasza zawierająca drożdże wzbogacone
selenem zgodnie z obowiązującymi maksymalnymi zawarto
ściami określonymi w rozporządzeniach (WE) nr 1750/2006,
(WE) nr 634/2007 i (WE) nr 900/2009 może być wykorzy
stywana do wyczerpania zapasów.

Artykuł 4

Artykuł 6

W kolumnie 9 załącznika do rozporządzenia (WE) nr
900/2009 tekst w wierszu „3b8.12” otrzymuje brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Minimalna
zawartość
Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna zawartość
pierwiastka (Se) w mg/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Inne przepisy

Data ważności
zezwolenia

1. Dodatek jest włączany do
pasz w postaci premiksu.

29 maja
2023 r.

PL

Numer
identyfikacyjny
dodatku

Maksymalna
zawartość

Kategoria „dodatki dietetyczne”. Grupa funkcjonalna: mieszanki pierwiastków śladowych
3b813

—

(Drożdże
inaktywo
wane wzbo
gacone sele
nem)

Charakterystyka dodatku

Wszystkie
gatunki

Preparat selenu organicznego:
Zawartość selenu: 1 000 do 2 650 mg Se/kg
Selen organiczny > 98 % całkowitego selenu
Selenometionina > 70 % całkowitego selenu
Charakterystyka substancji czynnej
Selenometionina wytwarzana przez Saccharo
myces cerevisiae NCYC R646
Metoda analityczna (1)

—

0,50 (ogó
łem)

2. Dla bezpieczeństwa użyt
kownika:
podczas
kontaktu z produktem
chronić drogi oddechowe
oraz używać okularów
i rękawic ochronnych.
3. Maksymalna suplementacja
selenem organicznym:
0,20 mg Se/kg mieszanki
paszowej pełnoporcjowej
o wilgotności 12 %.

W celu oznaczenia selenometioniny w dodatku
paszowym:
wysokosprawna chromatografia cieczowa połą
czona ze spektrometrią mas w plazmie induk
cyjnie sprzężonej (HPLC-ICPMS) po trzy
krotnym trawieniu enzymami proteolitycznymi.
W celu oznaczenia
w dodatku paszowym:

selenu

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Selenometio
nina wytwa
rzana przez
Saccharomyces
cerevisiae
NCYC R646

całkowitego

spektrometrią mas w plazmie indukcyjnie
sprzężonej (ICPMS) po mineralizacji mikrofa
lowej w HNO3/H2O2.
W celu oznaczenia selenu całkowitego w premi
ksach i paszy:
atomowa spektrometria absorpcyjna z genero
waniem wodorków (HGAAS) po mineralizacji
mikrofalowej w HNO3/H2O2 (EN 16159:2012)

9.5.2013

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.

9.5.2013
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 428/2013
z dnia 8 maja 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 929/2010
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1033/2006.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni
Powietrznej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie inte
roperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotni
czym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (1), w szcze
gólności jego art. 3 ust. 5,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiającego
wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów
lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej (2) dotyczy różnych przepisów
mających zastosowanie do przedkładania, przyjmowania
i dystrybucji planów lotu, a także zmian najważniejszych
elementów w fazie poprzedzającej lot, określonych przez
Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
(zwaną dalej „ICAO”). Przepisy te zostały zmienione
przez ICAO od czasu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr
1033/2006 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 929/2010
z dnia 18 października 2010 r. zmieniającego rozporzą
dzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO
przywołanych w art. 3 ust. 1 (3).

(2)

Odniesienia zawarte w rozporządzeniu (WE) nr
1033/2006 należy zaktualizować w celu wypełnienia
międzynarodowych zobowiązań prawnych państw człon
kowskich oraz zapewnienia spójności z międzynarodo
wymi ramami prawnymi.

(3)

Zatwierdzono ostateczne przepisy ICAO dotyczące
planów lotu z 2012 r. i miały one być stosowane od
dnia 15 listopada 2012 r. W związku z tym niniejsze
rozporządzenie powinno się stosować od dnia 15 listo
pada 2012 r. Jako że przedmiotowe przepisy ICAO
opublikowano dopiero w dniu 30 grudnia 2012 r., nie
można było się do nich odnieść przed dniem 15 listopada
2012 r. Dlatego niniejsze rozporządzenie powinno
stosować się z mocą wsteczną.

Artykuł 1
Tekst załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1033/2006 otrzy
muje brzmienie:
„Przepisy ICAO, o których mowa w art. 3 ust. 1
1. Rozdział 3 pkt 3.3 (»Plany lotu«) załącznika 2 ICAO –
»Przepisy ruchu lotniczego« (wydanie dziesiąte z lipca
2005 r., obejmujące wszystkie zmiany do numeru 42).
2. Rozdział 4 pkt 4.4 (»Plany lotu«) oraz rozdział 11 pkt
11.4.2.2 (»Depesze o ruchu«) dokumentu ICAO PANSATM Doc. 4444 (wydanie piętnaste z 2007 r., obejmujące
wszystkie zmiany do numeru 4).
3. Rozdział 2 (»Plany lotu«) oraz rozdział 6 pkt 6.12.3
(»Przewidywane czasy przelotu granic rejonu informacji
powietrznej«) dokumentu »Regionalne procedury uzupeł
niające«, Doc. 7030 – Europa (EUR) (wydanie piąte
z 2008 r., obejmujące wszystkie zmiany do numeru 7).”.
Artykuł 2
Rozporządzenie (UE) nr 929/2010 traci moc.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 listopada
2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26.
(2) Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 46.
(3) Dz.U. L 273 z 19.10.2010, s. 4.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 429/2013
z dnia 8 maja 2013 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do
produktów i okresów określonych w części A załącznika
XVI do wspomnianego rozporządzenia.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),
uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetwo
rzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136
ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewi
duje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których
podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana
każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy
uwzględnieniu podlegających zmianom danych dzien
nych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść
w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011,
są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2013 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

9.5.2013
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod państw trzecich (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

Standardowa wartość w przywozie

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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DECYZJE
DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/20/2013
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii
Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
(2013/216/WPZiB)
KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

(6)

Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska
Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie
uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji
i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne.

(7)

Na posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 12–13 grudnia
2002 r. Rada Europejska przyjęła deklarację stwierdza
jącą, że uzgodnienia „Berlin plus” i ich wykonanie
dotyczą wyłącznie tych państw członkowskich UE,
które są również członkami NATO albo stronami „Part
nerstwa dla pokoju” i które wskutek tego zawarły
z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 38 akapit trzeci,
uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia
12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europej
skiej w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 6,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Poprzez wymianę listów między Sekretarzem General
nym/Wysokim Przedstawicielem i Sekretarzem Gene
ralnym NATO odpowiednio dnia 28 września 2004 r.
i 8 października 2004 r., Rada Północnoatlantycka wyra
ziła zgodę na postawienie szefa sztabu kwatery głównej
dowództwa połączonych sił w Neapolu do dyspozycji
jako szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu.
Na
podstawie
art.
6
wspólnego
działania
2004/570/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny
i Bezpieczeństwa do sprawowania kierownictwa politycz
nego i strategicznego nad operacją wojskową UE.
W dniu 15 czerwca 2010 r. KPiB przyjął decyzję
BiH/16/2010 (2) w sprawie mianowania generała broni
Leandra DE VICENTIEGO szefem grupy dowodzenia UE
w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej
w Bośni i Hercegowinie.
Dowódca operacji UE zalecił mianowanie szefem sztabu
kwatery głównej dowództwa połączonych sił w Neapolu,
generała Leonardo DI MARCO, szefa grupy dowodzenia
UE w Neapolu; ma on zastąpić na tym stanowisku gene
rała broni Leandra DE VICENTIEGO.
Komitet Wojskowy UE poparł to zalecenie.

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, s. 10.
(2) Dz.U. L 155 z 22.6.2010, s. 33.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Generał Leonardo DI MARCO zostaje niniejszym mianowany
szefem grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji
wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie ze skut
kiem od dnia 28 kwietnia 2013 r.
Artykuł 2
Decyzja BiH/16/2010 niniejszym traci moc.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2013 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 kwietnia 2013 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
O. SKOOG

Przewodniczący
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 363/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111 z dnia 23 kwietnia 2013 r.)
Strona 2, w załączniku II pkt A „Osoby” otrzymuje brzmienie:
„A. Osoby
Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data
umieszczenia
w wykazie

1.

Bashar (
)
Al-Assad (
)
(Baszar al-Assad)

Data urodzenia: 11.9.1965 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport dyplomatyczny nr D1903

prezydent republiki; rozkazodawca i główny sprawca represji
wobec demonstrantów

23.5.2011

2.

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

Data urodzenia: 8.12.1967 r.;
paszport dyplomatyczny nr 4138

dowódca 4. pancernej dywizji wojskowej, członek
dowództwa centralnego Partii Baas, przywódca gwardii
republikańskiej; brat prezydenta Baszara al-Assada; główny
nadzorca użycia siły wobec demonstrantów

9.5.2011

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias Mamlouk)

Data urodzenia: 19.2.1946 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport dyplomatyczny nr 983

szef syryjskiego wywiadu ogólnego; udział w użyciu siły
wobec demonstrantów

9.5.2011

4.

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

były szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejs
cowości Deraa; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; udział
w użyciu siły wobec demonstrantów

9.5.2011

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

Data urodzenia: 2.4.1971 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport dyplomatyczny nr 2246

pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego,
oddział w Damaszku; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada;
bliski współpracownik Mahira al-Assada; udział w użyciu
siły wobec demonstrantów

9.5.2011

6.

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

Data urodzenia: 20.5.1951 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport dyplomatyczny
nr D000001300

szef służby bezpieczeństwa politycznego; udział w użyciu
siły wobec demonstrantów

9.5.2011

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości
Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejs
cowości Baida

9.5.2011

8.

Rami (
(
)

Data urodzenia: 10 lipca 1969 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport nr 454224

syryjski przedsiębiorca; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada,
kontroluje fundusze inwestycyjne Al Mahreq, Bena Proper
ties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, w ten sposób
finansując i wspierając reżim.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Data urodzenia: 1953 r.;
miejsce urodzenia: Hama;
paszport dyplomatyczny
nr D0005788

szef wywiadu wojskowego Syrii; udział w represjach wobec
ludności cywilnej

9.5.2011

szef wywiadu sił powietrznych Syrii; udział w represjach
wobec ludności cywilnej

9.5.2011

Data urodzenia: 3.5.1953 r.;
miejsce urodzenia: Deraa;
paszport dyplomatyczny
nr D000000887

szef wywiadu wojskowego Syrii, oddział lokalny
w Damaszku; udział w represjach wobec ludności cywilnej

9.5.2011

Data urodzenia: 18.6.1962 r.;
miejsce urodzenia: Kerdala;
paszport nr 88238

jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach
wobec ludności cywilnej

9.5.2011

)

) Makhlouf

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)
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13.

Munzir (
Al-Assad (

Dane identyfikacyjne

Powody

Data urodzenia: 1.3.1961 r.;
miejsce urodzenia: Lattakia;
paszport nr 86449 i
nr 842781

)
)

9.5.2013

Data
umieszczenia
w wykazie

jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach
wobec ludności cywilnej

9.5.2011

zastępca szefa sztabu ds. Bezpieczeństwa i Wywiadu; udział
w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

14.

Asif (
(
)

15.

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

Data urodzenia: 20.7.1941 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii; udział
w represjach wobec ludności cywilnej.
Według doniesień zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca
2012 r.

23.5.2011

16.

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

Data urodzenia: 10.12.1938 r.

wiceprezydent Syrii; udział w represjach wobec ludności
cywilnej

23.5.2011

17.

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

Data urodzenia: 10.4.1937 r. (lub
20.5.1937 r.);
miejsce urodzenia: Hama;
paszport dyplomatyczny
nr 0002250
paszport nr 000129200

zastępca wiceprezydenta Syrii ds. bezpieczeństwa narodo
wego; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Data urodzenia: 20.5.1966 r.;
paszport nr 002954347

Syryjski przedsiębiorca i lokalny przedstawiciel wielu spółek
zagranicznych; wspólnik Mahera al-Assada, zarządzający
częścią jego przedsięwzięć finansowych i gospodarczych,
w ten sposób finansujący reżim

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

Data urodzenia: 21.1.1973 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport nr N001820740

Brat Ramiego Makhloufa i funkcjonariusz wywiadu ogól
nego; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

doradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w repres
jach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

szef sztabu Sił Zbrojnych odpowiedzialny za udział wojska
w represjach wobec pokojowo nastawionych demonstran
tów.
Zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca 2012 r.

23.5.2011

22.

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

Data urodzenia: 21.1.1973 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport nr N002848852

Prezes Syriatelu, przekazujący 50 % swoich zysków rządowi
syryjskiemu, wykorzystujący w tym celu swą umowę licen
cyjną.

23.5.2011

23.

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

Data urodzenia: 1951 r.
1946 r. lub 1956 r.;
miejsce urodzenia: Kerdaha

szef ochrony prezydenta; udział w represjach wobec demon
strantów; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

24.

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

dyrektor Military Housing Establishment; źródło finanso
wania reżimu; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

) Shawkat

)
)

Data urodzenia: 15.1.1950
miejsce urodzenia:
Al-Madehleh, Tartous

r.;

) Al
) (alias

lub
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Data urodzenia:
1 września 1957 r.;
miejsce urodzenia: Yazd, Iran
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Data
umieszczenia
w wykazie

Głównodowodzący Irańskiego Korpusu Strażników Rewo
lucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służą
cego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów
w Syrii

23.6.2011

dowódca Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, IRGC Qods, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia
służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu
protestów w Syrii

23.6.2011

Zastępca dowódcy wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników
Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia
służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu
protestów w Syrii

23.6.2011

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

wspólnik Mahera Al-Assada; finansuje reżim.

23.6.2011

29.

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

Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za
prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje
reżim.

23.6.2011

30.

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

Szef wywiadu wojskowego Syrii w mieście Hama; udział
w tłumieniu demonstracji.

1.8.2011

31.

Generał dywizji Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu
Wywiadu Ogólnego; udział w represjach wobec ludności
cywilnej

1.8.2011

32.

Mohammed (
)
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Data urodzenia: 19.10.1932 r.;
miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Bliski współpracownik i wuj Bashara i Mahira al-Assada.
Wspólnik biznesowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada Makh
loufów.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

Miejsce urodzenia: Latakia

Powiązany z Mahirem al-Assadem w związku z bojówkami
Shabiha. Bezpośredni udział w represjach i aktach przemocy
wobec ludności cywilnej oraz koordynowanie bojówek
Shabiha.

1.8.2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Zastępca Mahera al-Asada (komendanta oddziału żandar
merii wojskowej IV dywizji armii uczestniczącego w repres
jach)

23.8.2011

25.

Dowódca brygady
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 JafariNajafabadi, Mohammad
Ali)

26.

Generał dywizji 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.

)

Data urodzenia: 1963 r.;
miejsce urodzenia: Teheran, Iran
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Data
umieszczenia
w wykazie

Dyrektor biura zaopatrzenia syryjskiego ministerstwa obrony
(biuro dokonuje wszystkich zakupów uzbrojenia dla armii
syryjskiej)

23.8.2011

Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych urzędników
państwowych. Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji
Latakia.

23.8.2011

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

W syryjskim wywiadzie wojskowym kieruje wydziałem 293
(sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestni
czył w represjach i aktach przemocy wobec ludności
cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada
w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowe
go.

23.8.2011

38.

Generał brygady Jamea
(
) Jamea ( )
(alias Jami Jami, Jame’,
Jami’)

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego
w Dajr az-Zaur. Bezpośrednio uczestniczył w represjach
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Dajr azZaur i Abu Kamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Zastępca wiceministra, były minister obrony, specjalny
wysłannik prezydenta Baszara al-Assada.
Według doniesień zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca
2012 r.

23.8.2011

40.

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

Wicesekretarz regionalny Arabskiej Partii Socjalistycznej
BAAS od roku 2005. w latach 2000-2005 dyrektor bezpie
czeństwa narodowego regionalnej partii Baas. Były guber
nator prowincji Hama (1998-2000). Bliski współpracownik
prezydenta Baszara al-Assada oraz Mahera al-Assada. Należy
do najważniejszych decydentów reżimu, jeżeli chodzi
o represje wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Odpowiada za śmierć ofiar w prowincji Hama w roku 1980,
został odwołany do Damaszku jako specjalny doradca
prezydenta Baszara al-Assada.

23.8.2011

42.

Generał brygady
Nawful (
) (alias
Nawfal, Nofal) AlHusayn (
) (alias
Al-Hussain,
Al-Hussein)

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego
w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji
Idlib.

23.8.2011

43.

Brygadier Husam (
Sukkar (
)

Doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa. Doradca
prezydenta w sprawach represji i aktów przemocy stosowa
nych przez służby bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

44.

Generał brygady
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego
w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji
Hims.

23.8.2011

45.

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

Zastępca szefa sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii
syryjskiej. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach
przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.8.2011

35.

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

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

) Douba (

Kuzyn Baszara al-Assada; wcześniej
szef
przedsiębiorstwa
»Nizar
Oilfield Supplies«

Data urodzenia:. 1935 r.;
miejsce urodzenia: Aleppo

)

Data urodzenia: 1951 r.
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Data
umieszczenia
w wykazie

Kierownik wydziału informacyjnego Głównej Dyrekcji
Wywiadu. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach
przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.8.2011

Członek bojówek Szabiha. Współpracownik Mahera alAssada w sprawach związanych z Szabiha. Bezpośrednio
uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności
cywilnej oraz koordynował działania bojówek Szabiha.

23.8.2011

Przedsiębiorca blisko współpracujący z Maherem al-Assa
dem. Wiadomo, ze gospodarczo wspiera reżim syryjski.

23.8.2011

Syn Ahmada Chehabi;
data urodzenia: 7.5.1972 r.

Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo. Wiceprze
wodniczący Cham Holding. Wspiera gospodarczo reżim
syryjski.

2.9.2011

) Akhras
) (alias Al

Data urodzenia: 2.6.1951 r.;
miejsce urodzenia:
Homs [Hims] (Syria);
paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi
i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel,
przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej
w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny
prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich
Izb Handlowych. Zapewniał obiekty przemysłowe i miesz
kalne, w których organizowano improwizowane obozy do
przetrzymywania więźniów, a także wsparcie logistyczne dla
reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).

2.9.2011

Issam (
(
)

) Anbouba

Prezes Anbouba for Agricultural
Industries Co.;
data urodzenia: 1952 r.;
miejsce urodzenia: Homs, Syria

Zapewnia wsparcie finansowe dla aparatu represji oraz grup
paramilitarnych dokonujących aktów przemocy wobec
ludności cywilnej w Syrii. Zapewnia obiekty (pomieszczenia,
magazyny) służące jako improwizowane ośrodki przetrzy
mywania więźniów. Powiązania finansowe z wysokiej rangi
urzędnikami syryjskimi.

2.9.2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Data urodzenia: 01.01.1958;
miejsce urodzenia: Damaszek;
nr paszportu: 004415063, wygasa:
06.05.2015 (syryjski)

Wspólnik biznesowy Ihaba Makhloufa i Nizara al-Assada
(objęty sankcjami w dniu 23.8.2011 r.); współwłaściciel,
wraz z Ramim Makhloufem, Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar
Electronic Services), spółki zajmującej się wymianą walut,
która wspiera politykę Centralnego Banku Syrii.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Data urodzenia: 1955 r.;
miejsce urodzenia.: Daraa

Odpowiedzialny za ekonomiczne i finansowe wspieranie
reżimu syryjskiego przy wykorzystaniu pełnionej przez
niego funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.

15.5.2012

54.

Generał broni Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (alias
Al-Ahmed)

Dowódca sił specjalnych. Odpowiada za stosowanie prze
mocy wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

55.

Pułkownik Lu’ai (
(alias Louay) al-Ali
(
)

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze.
Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów
w Derze.

14.11.2011

56.

Generał dywizji Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Zastępca szefa sztabu głównego (personel i pracownicy).
Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów
w całej Syrii.

14.11.2011

57.

Generał dywizji Jasim
(
) (alias Jasem,
Jassim, Jassem) al-Furayj
(
) (alias Al-Freij)

Szef sztabu głównego. Odpowiada za stosowanie przemocy
wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

46.

Generał brygady
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.

Miejsce urodzenia: Latakia

) Hassan

)

)
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58.

Generał Aous (
(Aws) Aslan (

59.

Generał Ghassan
(
) Belal (

60.

Dane identyfikacyjne

Powody

Data
umieszczenia
w wykazie

Dowódca batalionu w Gwardii Republikańskiej. Bliski współ
pracownik Mahera al-Assada oraz prezydenta al-Assada.
Współodpowiedzialny za ataki na ludność cywilną w całej
Syrii.

14.11.2011

Generał dowodzący biurem rezerwy IV dywizji. Doradca
Mahera al-Assada oraz koordynator działań sił bezpieczeń
stwa. Odpowiada za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.

14.11.2011

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Przywódca bojówki rodziny Berri. Na czele prorządowej
milicji uczestniczącej w atakach na ludność cywilną w Alep
po.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowie
dzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie
do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

62.

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

Zastępca kierownika Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej.
Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz
zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

63.

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

Cywilny zwierzchnik syryjskiej armii elektronicznej (teryto
rialna służba wywiadu wojskowego). Współodpowiedzialny
za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do
przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowie
dzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie
do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

65.

Generał dywizji Nazih
(
)

Wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpo
wiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastra
szanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

66.

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

Dowódca batalionu w IV dywizji. Odpowiada za atak na
ludność cywilną w Dajr az-Zaur.

14.11.2011

67.

Generał dywizji Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

Dowódca 18. dywizji zbrojnej. Odpowiada za przemoc
wobec manifestantów w Homs.

14.11.2011

68.

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

Doradca prawno-finansowy oraz prowadzący interesy
Ramiego Makhloufa oraz Khaldouna Makhloufa. Wraz
z Baszarem al-Assadem uczestniczył w finansowaniu osiedla
w Latakii. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.

14.11.2011

69.

Generał broni Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (

Zastępca szefa sztabu generalnego (logistyka i zaopatrzenie).
Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów
w całej Syrii.

14.11.2011

Zastępca kierownika wywiadu syryjskich sił lotniczych.
Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz
zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

70.

)

9.5.2013

Data urodzenia: 1958 r.

)

)

Generał dywizji Fu’ad
(
) Tawil (
)

Data urodzenia (dokładna
orientacyjna): 3.4.1973;
miejsce urodzenia: Damaszek

)

lub

Data urodzenia: 24.8.1959 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek.
adres: Kasaa, Anwar al Attar Street,
al Midani building, Damascus;
[Damaszek];
paszport syryjski nr 004326765
wydany 2 listopada 2008 r.,
ważny do listopada 2014 r.

9.5.2013
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Data
umieszczenia
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71.

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

Data urodzenia: 24.10.1960

Siostra Bashara Al Assada i małżonka Asifa Shawkata, z-cy
szefa sztabu ds. bezpieczeństwa i wywiadu. Ze względu na
bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finan
sowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem
oraz innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryj
skiego, czerpie korzyści z tego reżimu i jest z nim powią
zana

23.3.2012

72.

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

Data urodzenia: 11.8.1975;
miejsce urodzenia: Londyn; Zjedno
czone Królestwo;
paszport nr 707512830, wygasa
22.09.2020;
nazwisko panieńskie: Al Akhras

Żona Bashara Al Assada. Ze względu na bliskie więzy
osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące
ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem oraz innymi
głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, czerpie
korzyści z tego reżimu i jest z nim powiązana

23.3.2012

73.

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

Data urodzenia: 2.2.1970;
miejsce urodzenia: Damaszek;
nr paszportu (syryjski):
0000000914;
nazwisko panieńskie: Al Jadaan

Jest małżonką Mahera Al Assada, zatem czerpie korzyści
z reżimu i jest z nim blisko powiązana.

23.3.2012

74.

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

Data urodzenia: 1934;
nazwisko panieńskie: Makhlouf

Matka prezydenta Al Assada. Ze względu na bliskie więzy
osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją
z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem, czerpie korzyści
z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.

23.3.2012

75.

Generał broni Fahid
(
) (alias Fahd) AlJassim (
)

Szef sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu prze
mocy w Homs

1.12.2011

76.

Generał dywizji Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (alias
Al-Hasan)

Zastępca szefa sztabu. Wojskowy uczestniczący w stoso
waniu przemocy w Homs

1.12.2011

77.

Brygadier 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. dywizja. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu prze
mocy w Homs.

1.12.2011

78.

Brygadier Ali (
)
Barakat (
)

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy
uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

79.

Brygadier Talal (
)
Makhluf (
) (alias
Makhlouf)

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy
uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

80.

Brygadier Nazih (
)
(alias Nazeeh) Hassun
(
) (alias Hassoun)

Wywiad wojskowych sił lotniczych. Wojskowy uczestni
czący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011
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81.

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

Gwardia prezydencka. Wojskowy uczestniczący w stoso
waniu przemocy w Homs.

1.12.2011

82.

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

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestni
czący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

83.

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

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestni
czący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestni
czący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

85.

Generał brygady Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi (
)

Dowódca 154. Regimentu

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach
Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generał dywizji
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

Dowódca 4. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach
Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

)

87.

Generał dywizji
Ramadan (
)
Mahmoud (
)
Ramadan (
)

Dowódca 35. Regimentu Sił
Specjalnych

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowościach Banijas i Dara.

23.1.2012

88.

Generał brygady
Ahmed (
) (alias
Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

Dowódca 132. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania – także z broni maszy
nowej i działek przeciwlotniczych – do protestujących
w miejscowości Dara.

23.1.2012

89.

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

Dowódca 3. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Duma.

23.1.2012

90.

Generał brygady Jihad
(
) Mohamed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Dowódca 65. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Duma.

23.1.2012
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91.

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

Dowódca operacji wojskowych
w miejscowości Idlib

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Idlib na początku września 2011 r.

23.1.2012

92.

Generał dywizji Bader
(
) Aqel (
)

Dowódca sił specjalnych

Wydał żołnierzom rozkazy zbierania zwłok i przekazywania
ich służbom wywiadu („mukhabarat”); odpowiedzialny za
akty przemocy w miejscowości Bukamal.

23.1.2012

93.

Generał brygady
Ghassan (
) Afif
(
) (alias Afeef)

Dowódca z 45. Regimentu

Dowódca operacji wojskowych w miejscowościach Homs,
Baniyas i Idlib

23.1.2012

94.

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

Dowódca z 45. Regimentu

Dowódca operacji wojskowych w miejscowości Homs.
Wydał rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości
Homs.

23.1.2012

95.

Generał brygady Yousef
(
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Dowódca 134. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz ostrzeliwania domów i ludzi znaj
dujących się na dachach podczas odbywającego się w miejs
cowości Talbiseh pogrzebu protestujących zabitych poprzed
niego dnia.

23.1.2012

96.

Generał brygady Jamal
(
) Yunes (
)
(alias Younes)

Dowódca 555. Regimentu

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Mo'adiamiyeh.

23.1.2012

97.

Generał brygady
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Al-Herak.

23.1.2012

98.

Generał brygady Ali
(
) Dawwa

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Al-Herak

23.1.2012

99.

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

Dowódca 106. Brygady, Gwardia
Prezydencka

Wydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami
i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny
za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji
w miejscowości Duma.

23.1.2012

100.

Generał dywizji Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Dowódca 5. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w prowincji Dara.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Szef oddziału regionalnego w miejs
cowości As-Suwajda (Wydział
Wywiadu Wojskowego)

Szef oddziału wywiadu wojskowego w miejscowości AsSuwajda odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturo
wanie zatrzymanych w miejscowości As-Suwajda.

23.1.2012

)
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102.

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

Szef oddziału regionalnego w miejs
cowości Dara (Dyrektoriat ds.
Bezpieczeństwa Ogólnego)

Szef regionalnego oddziału Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa
Ogólnego w miejscowości Dara odpowiedzialny za arbit
ralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejs
cowości Dara.

23.1.2012

103.

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

Szef wydziału śledczego (Dyrekcja
ds. Bezpieczeństwa Politycznego)

Szef wydziału śledczego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Poli
tycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie
zatrzymanych.

23.1.2012

)
)

104.

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

Szef
wydziału
operacyjnego
(Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Poli
tycznego)

Szef oddziału operacyjnego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa
Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie
zatrzymanych.

23.1.2012

105.

Nasser (

Szef oddziału regionalnego w miejs
cowości Dara (Dyrekcja ds. Bezpie
czeństwa Politycznego)

Szef regionalnego oddziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Poli
tycznego w miejscowości Dara odpowiedzialny za zatrzy
mania i torturowanie zatrzymanych. Kieruje lokalizacją
w Deraa od kwietnia 2012 roku (były szef wydziału
w Homs) Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego.

23.1.2012

) (alias

)
Naser) Al-Ali (
(alias generał brygady
Nasr al-Ali)

106.

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

Data urodzenia: 1964 r.;
miejsce
urodzenia:
prowincja
Daraa.

Premier i były minister zdrowia. Jako premier ponosi współ
odpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez
reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

107.

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

Data urodzenia:. 1956 r.;
miejsce urodzenia: Aleppo

Minister spraw wewnętrznych. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

108.

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

Data urodzenia:
1945 r.; miejsce urodzenia: Dama
szek

Minister finansów. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

109.

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

Data urodzenia: 1.8.1961 r.
miejsce
urodzenia:
okolice
Damaszku

Minister ds. Energii Elektrycznej. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Data urodzenia: 1954 r.
miejsce urodzenia: Tartous

Wicepremier, minister ds. usług, minister administracji lokal
nej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za
brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności
cywilnej.

23.3.2012
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111.

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

Data urodzenia: 1958 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

23.3.2012

112.

Inż. Hussein (
)
(alias Hussain)
Mahmoud (
)
Farzat (
) (alias
Hussein Mahmud
Farzat)

Data urodzenia: 1957 r.;
miejsce urodzenia: Hama.

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

23.3.2012

113.

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

Data urodzenia: 1960 r.;
miejsce urodzenia: prowincja Swei
da.

Minister ds. prezydenckich. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

114.

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

Data urodzenia: 1964 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek.

Minister ds. telekomunikacji i technologii. Jako minister
rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje
stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

115.

Generał Ali (
)
Habib (
) (alias
Habeeb) Mahmoud
(
)

Data urodzenia.: 1939 r.;
miejsce urodzenia: Tartous.

Były minister obrony. Powiązany z reżimem syryjskim
i armią syryjską; współodpowiedzialny za ich brutalne
represje wobec ludności cywilnej.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Data urodzenia: 1943 r.; miejsce
urodzenia:
Damaszek

Były minister sprawiedliwości. Powiązany z reżimem syryj
skim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu
wobec ludności cywilnej.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Data urodzenia: 1966 r.;
miejsce urodzenia.: Tartous

Były minister informacji. Powiązany z reżimem syryjskim;
współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec
ludności cywilnej.

23.9.2011

)

Data urodzenia: 1956 r.; miejsce
urodzenia:
Aleppo

Były minister gospodarki i handlu. Powiązany z reżimem
syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu
wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

) Allaw

Data urodzenia: 1944 r.;
miejsce urodzenia: Bukamal, Deir
Ezzor.

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych.
Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne
represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

)

Data urodzenia: 1955 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek.

Były minister przemysłu. Powiązany z reżimem; współodpo
wiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności
cywilnej.

27.2.2012

)
)

118.

Dr Mohammad (
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (alias
Al-Chaar, Al-Sha'ar,
Al-Cha'ar)

119.

Sufian (
(
)

120.

Dr Adnan (
Slakho (

)

121.

Dr Saleh (
Rashed (

)

) Al-

Data urodzenia: 1964 r.;
miejsce urodzenia: prowincja Alep
po.

Były minister edukacji. Powiązany z reżimem; współodpo
wiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności
cywilnej.

27.2.2012

122.

Dr Fayssal (
)
(alias Faysal) Abbas
(
)

Data urodzenia: 1955 r.;
miejsce
urodzenia:
prowincja
Hama.

Były minister transportu. Powiązany z reżimem; współodpo
wiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności
cywilnej.

27.2.2012
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123.

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

Data urodzenia: 1950 r.;
miejsce urodzenia: Salamiya

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowie
dzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Ahmad (
Al-Ahmed)

Data urodzenia: 1956 r.;
miejsce urodzenia: Hasaka

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowie
dzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Data urodzenia: 1953 r.;
miejsce urodzenia: Hama

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowie
dzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
Shaaban (

(alias Buthaina Shaaban)
Data urodzenia: 1952 r.; miejsce
urodzenia: Homs, Syria

Od lipca 2008 r. doradczyni prezydenta ds. polityki
i mediów; powiązana zatem z brutalnymi rozprawami ze
społeczeństwem.

26.6.2012

127.

Generał brygady
Sha’afiq (
) (alias
Shafiq, Shafik) Masa
(
) (alias Massa)

Szef 215 wydziału (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych.
Odpowiedzialny za torturowanie zatrzymanych opozycjonis
tów. Uczestniczy w represjach wymierzonych w ludność
cywilną.

24.7.2012

128.

Generał brygady
Burhan (
) Qadour
(
) (alias Qaddour,
Qaddur)

Szef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych.
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywa
jących w areszcie.

24.7.2012

129.

Generał brygady Salah
(
) Hamad ( )

Zastępca szefa 291 wydziału wywiadu Wojsk Lądowych.
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywa
jących w areszcie.

24.7.2012

130.

General brygady
Muhammad (
)
(lub Mohammed)
Khallouf (
) (alias
Abou Ezzat)

Szef wydziału 235 o nazwie „Palestyna” (Damaszek)
wywiadu Wojsk Lądowych, który jest centralnym elementem
wojskowego aparatu opresji. Uczestniczy bezpośrednio
w represjach wymierzonych w opozycjonistów. Odpowie
dzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających
w areszcie.

24.7.2012

131.

Generał dywizji Riad
(
) (alias Riyad)
al-Ahmed (
)
(alias
Al-Ahmad)

Zastępca szefa wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lądo
wych. Odpowiedzialny za torturowanie i zabójstwa opozy
cjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

132.

Generał brygady Abdul
Salam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Szef wydziału w Bab Touma (Damaszek) wywiadu Wojsk
Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjo
nistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

133.

Generał brygady Jawdat
(
)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Szef wydziału w Homs (Hims) wywiadu Wojsk Lotniczych.
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywa
jących w areszcie.

24.7.2012

134.

Pułkownik Qusay
(
) Mihoub
(
)

Szef wydziału w Deraa (Dara) (oddelegowany z Damaszku
do Deraa wraz z rozpoczęciem się manifestacji w tym
mieście) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za
torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

)

) Al) (alias

,
)

)

)

)
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135.

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

Szef wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpo
wiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających
w areszcie.

24.7.2012

136.

Generał brygady Khudr
(
)
)
Khudr (

Szef wydziału w Latakii wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny
za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

137.

Generał brygady
Ibrahim (
)
Ma'ala (
) (alias
Maala, Maale)

Szef wydziału 285 (Damaszek) wywiadu ogólnego (zastąpił
pod koniec 2011 roku gen. bryg. Hussama Fendiego). Odpo
wiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających
w areszcie.

24.7.2012

138.

Generał brygady Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias
Al-Hamid)

Szef wydziału 318 w Homs (Hims) wywiadu ogólnego.
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywa
jących w areszcie.

24.7.2012

139.

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

Od kwietnia 2012 roku (zastąpił gen. bryg. Nasra al-Alego)
szef wydziału w Homs Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycz
nego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów
przebywających w areszcie.

24.7.2012

140.

Generał brygady Taha
( ) Taha ( )

Szef wydziału w Latakii Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycz
nego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów
przebywających w areszcie.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias.
Basel) Bilal (
)

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjo
nistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie.

24.7.2012

142.

Ahmad ( ) (alias
Ahmed) Kafan (
)

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjo
nistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjo
nistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie.

24.7.2012

144.

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

Data urodzenia: 1957 r.

Dyrektor wydziału zewnętrznego wywiadu ogólnego
(wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za komórki
wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii. Bierze bezpośredni
udział w represjonowaniu opozycjonistów przez władze
syryjskie, a w szczególności zajmuje się represjami wobec
opozycji syryjskiej na uchodźstwie.

24.7.2012

145.

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

Data urodzenia: 1.2.1948 r.

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa Syrii od początku
lat 70-tych. Brał udział w walce z opozycją we Francji i w
Niemczech. Od 2006 roku odpowiada za stosunki
zewnętrzne wydziału 273 wywiadu ogólnego Syrii. Dawny
funkcjonariusz, był bliskim współpracownikiem szefa
wywiadu ogólnego, Alego Mamlouka, jednego z najważniej
szych funkcjonariuszy reżimowych służb bezpieczeństwa,
objętego przez UE środkami ograniczającymi od dnia
9 maja 2011 roku. Bezpośrednio wspiera represje realizo
wane przez reżim przeciwko opozycjonistom, a w szczegól
ności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na
uchodźstwie.

24.7.2012

)

)
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146.

Generał Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (alias
Ismael)

Data urodzenia: 1960 r.;
miejsce pochodzenia: Derikich,
region miasta Tartous.

Odpowiedzialny za wydział misji wywiadu Wojsk Lotni
czych, który zarządza, we współpracy z wydziałem operacji
specjalnych, elitarnymi oddziałami wywiadu Wojsk Lotni
czych, odgrywającymi istotną rolę w represjach stosowanych
przez reżim. W związku z tym Ghassan Jaoudat Ismail jest
członkiem kadr wojskowych, które bezpośrednio realizują
reżimowe represje wobec opozycji.

24.7.2012

147.

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

Absolwent szkoły wojskowej w Aleppo, kieruje wydziałem
informacji wywiadu Wojsk Lotniczych (od roku 2012),
bliski współpracownik Daouda Rajaha, syryjskiego ministra
obrony. Z racji funkcji pełnionych w wywiadzie Wojsk
Lotniczych Amer al-Achi jest zaangażowany w represje
wobec opozycji syryjskiej.

24.7.2012

148.

Generał Mohammed
(
) (alias
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (lub
Mohammed Ali Naser)

Bliski współpracownik Mahera Al Assad, młodszego brata
prezydenta. Najważniejszy etap swojej kariery spędził
w Gwardii Republikańskiej. W 2010 roku wstąpił do
wydziału wewnętrznego (lub wydziału 251) wywiadu ogól
nego, który zajmuje się walką z opozycją polityczną. Jako
członek jego ścisłego kierownictwa generał Mohammed Ali
bierze bezpośredni udział w represjach wymierzonych
w opozycjonistów.

24.7.2012

149.

Generał Issam (
Hallaq (
)

Szef sztabu Wojsk Lotniczych od 2010 roku. Zawiaduje
operacjami lotniczymi wymierzonymi w opozycję.

24.7.2012

150.

Ezzedine (
Ismael (
Ismail)

Data urodzenia: połowa lat 40-tych
(prawdopodobnie 1947 rok);
miejsce urodzenia: Bastir, region
miasta Dżabla.

Emerytowany generał i dawny funkcjonariusz wywiadu
Wojsk Lotniczych, na których czele stanął na początku
pierwszej dekady XXI wieku. W 2006 roku został miano
wany doradcą politycznym i ds. bezpieczeństwa prezydenta.
Jako doradca polityczny i ds. bezpieczeństwa prezydenta
Syrii Ezzedine Ismael jest zaangażowany w reżimową poli
tykę represji wymierzonych w opozycję.

24.7.2012

151.

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

Data urodzenia: ok. 1962 r.

Od prawie 20 lat jest szefem gabinetu Muhammada Nasifa
Khayrbika, jednego z głównych doradców ds. bezpieczeń
stwa przy Bacharze al-Assadzie (który zajmuje oficjalnie
stanowisko asystenta wiceprezydenta Faruqa Al Shar'a).
Z uwagi na bliską współpracę z Bacharem al-Asadem
i Muhammadem Nasifem Khayrbikem Samir Joumaa jest
zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych
w opozycjonistów.

24.7.2012

152.

Dr Qadri (

Wicepremier, minister ds. gospodarczych, minister ds.
handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Jako
minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne
represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

Kadri) Jamil (
(alias Jameel)

Data urodzenia: ok. 1960 r.

)

)
) (alias

) (alias
)

153.

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

Wicepremier, minister spraw zagranicznych i ds. ekspatrian
tów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za
brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności
cywilnej.

16.10.2012

154.

Generał dywizji Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (alias
Al-Furayj)

Minister obrony i dowódca wojskowy. Jako minister rządu
ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stoso
wane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012
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155.

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

Minister ds. fundacji religijnych. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

156.

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

Minister turystyki. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

157.

Inż. Bassam (
Hanna (
)

Minister Zasobów Wodnych. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

158.

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

Minister rolnictwa i reformy rolnej. Jako minister rządu
ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stoso
wane przez reżim wobec ludności cywilnej.

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)

Minister szkolnictwa wyższego. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

160.

Dr Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Minister edukacji. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

161.

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

Minister gospodarki i handlu zagranicznego. Jako minister
rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje
stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

162.

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

Minister transportu. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

163.

Dr Safwan (
Assaf (

Minister mieszkalnictwa i rozwoju miast. Jako minister
rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje
stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

)

)

) Al
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164.

Inż. Yasser (
)
(alias Yaser) Al Siba'ii
(
) (alias
Al-Sibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Minister robót publicznych. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

165.

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

Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Jako
minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne
represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

166.

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

Data urodzenia: 1955 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek

Minister kultury. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

)
)

167.

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

Data urodzenia: 1968 r.

Minister pracy i spraw społecznych. Jako minister rządu
ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stoso
wane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

168.

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

Data urodzenia: 27.9.1959;
miejsce urodzenia: Damaszek

Minister informacji. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

169.

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

Minister przemysłu. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

170.

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

Minister sprawiedliwości. Jako minister rządu ponosi współ
odpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez
reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

171.

Dr Abdul Salam
(
,
) Al. Nayef
(
)

Minister zdrowia. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

172.

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

Sekretarz stanu ds. pojednania narodowego. Jako minister
rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje
stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

173.

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

Sekretarz stanu ds. środowiska. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012
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174.

Mohammad (
)
Turki (
) Al Sayed
)
(

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

175.

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

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

176.

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

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

177.

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

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

178.

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

Paszport: posiada paszport Zjedno
czonego Królestwa.

Biznesmen blisko związany z rodziną prezydenta al-Assada.
Posiada akcje umieszczonej w wykazie stacji telewizyjnej
Addounia TV. Blisko związany z umieszczonym w wykazie
Muhammadem Nasifem Khayrbikiem. Wspiera reżim syryj
ski.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Żona Ramiego Makhloufa, córka
Waleeda (alias Walida) Othmana;
data urodzenia: 31 stycznia
1977 r.;
miejsce urodzenia: prowincja Lata
kia.
dokument tożsamości nr:
06090034007

Ma bliskie powiązania osobiste i finansowe z Ramim Makh
loufem (kuzynem prezydenta Bashara Al-Assada, zapewnia
jącym reżimowi główne źródło finansowania), który został
umieszczony w wykazie. Z tego względu jest powiązana
z reżimem syryjskim i czerpie z niego zyski.

16.10.2012”

) Othman
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1.

Bashar (
)
Al-Assad (
)
(Baszar al-Assad)

Data urodzenia: 11.9.1965 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport dyplomatyczny nr D1903

prezydent republiki; rozkazodawca i główny sprawca represji
wobec demonstrantów

23.5.2011

2.

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

Data urodzenia: 8.12.1967 r.;
paszport dyplomatyczny nr 4138

dowódca 4. pancernej dywizji wojskowej, członek
dowództwa centralnego Partii Baas, przywódca gwardii
republikańskiej; brat prezydenta Baszara al-Assada; główny
nadzorca użycia siły wobec demonstrantów

9.5.2011

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias Mamlouk)

Data urodzenia: 19.2.1946 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport dyplomatyczny nr 983

szef syryjskiego wywiadu ogólnego; udział w użyciu siły
wobec demonstrantów

9.5.2011

4.

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

były szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejs
cowości Deraa; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; udział
w użyciu siły wobec demonstrantów

9.5.2011

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

Data urodzenia: 2.4.1971 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport dyplomatyczny nr 2246

pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego,
oddział w Damaszku; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada;
bliski współpracownik Mahira al-Assada; udział w użyciu
siły wobec demonstrantów

9.5.2011

6.

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

Data urodzenia: 20.5.1951 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport dyplomatyczny
nr D000001300

szef służby bezpieczeństwa politycznego; udział w użyciu
siły wobec demonstrantów

9.5.2011

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości
Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejs
cowości Baida

9.5.2011

8.

Rami (
(
)

Data urodzenia: 10 lipca 1969 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport nr 454224

syryjski przedsiębiorca; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada,
kontroluje fundusze inwestycyjne Al Mahreq, Bena Proper
ties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, w ten sposób
finansując i wspierając reżim.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Data urodzenia: 1953 r.;
miejsce urodzenia: Hama;
paszport dyplomatyczny
nr D0005788

szef wywiadu wojskowego Syrii; udział w represjach wobec
ludności cywilnej

9.5.2011

szef wywiadu sił powietrznych Syrii; udział w represjach
wobec ludności cywilnej

9.5.2011

Data urodzenia: 3.5.1953 r.;
miejsce urodzenia: Deraa;
paszport dyplomatyczny
nr D000000887

szef wywiadu wojskowego Syrii, oddział lokalny
w Damaszku; udział w represjach wobec ludności cywilnej

9.5.2011

Data urodzenia: 18.6.1962 r.;
miejsce urodzenia: Kerdala;
paszport nr 88238

jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach
wobec ludności cywilnej

9.5.2011

)

) Makhlouf

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)
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13.

Munzir (
Al-Assad (

Dane identyfikacyjne

Powody

Data urodzenia: 1.3.1961 r.;
miejsce urodzenia: Lattakia;
paszport nr 86449 i
nr 842781

)
)

L 127/45

Data
umieszczenia
w wykazie

jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach
wobec ludności cywilnej

9.5.2011

zastępca szefa sztabu ds. Bezpieczeństwa i Wywiadu; udział
w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

14.

Asif (
(
)

15.

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

Data urodzenia: 20.7.1941 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii; udział
w represjach wobec ludności cywilnej.
Według doniesień zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca
2012 r.

23.5.2011

16.

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

Data urodzenia: 10.12.1938 r.

wiceprezydent Syrii; udział w represjach wobec ludności
cywilnej

23.5.2011

17.

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

Data urodzenia: 10.4.1937 r. (lub
20.5.1937 r.);
miejsce urodzenia: Hama;
paszport dyplomatyczny
nr 0002250
paszport nr 000129200

zastępca wiceprezydenta Syrii ds. bezpieczeństwa narodo
wego; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Data urodzenia: 20.5.1966 r.;
paszport nr 002954347

Syryjski przedsiębiorca i lokalny przedstawiciel wielu spółek
zagranicznych; wspólnik Mahera al-Assada, zarządzający
częścią jego przedsięwzięć finansowych i gospodarczych,
w ten sposób finansujący reżim

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

Data urodzenia: 21.1.1973 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport nr N001820740

Brat Ramiego Makhloufa i funkcjonariusz wywiadu ogól
nego; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

doradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w repres
jach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

szef sztabu Sił Zbrojnych odpowiedzialny za udział wojska
w represjach wobec pokojowo nastawionych demonstran
tów.
Zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca 2012 r.

23.5.2011

22.

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

Data urodzenia: 21.1.1973 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek;
paszport nr N002848852

Prezes Syriatelu, przekazujący 50 % swoich zysków rządowi
syryjskiemu, wykorzystujący w tym celu swą umowę licen
cyjną.

23.5.2011

23.

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

Data urodzenia: 1951 r.
1946 r. lub 1956 r.;
miejsce urodzenia: Kerdaha

szef ochrony prezydenta; udział w represjach wobec demon
strantów; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

24.

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

dyrektor Military Housing Establishment; źródło finanso
wania reżimu; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

) Shawkat

)
)

Data urodzenia: 15.1.1950
miejsce urodzenia:
Al-Madehleh, Tartous

r.;

) Al
) (alias

lub
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Data urodzenia:
1 września 1957 r.;
miejsce urodzenia: Yazd, Iran

9.5.2013

Powody

Data
umieszczenia
w wykazie

Głównodowodzący Irańskiego Korpusu Strażników Rewo
lucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służą
cego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów
w Syrii

23.6.2011

dowódca Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, IRGC Qods, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia
służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu
protestów w Syrii

23.6.2011

Zastępca dowódcy wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników
Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia
służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu
protestów w Syrii

23.6.2011

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

wspólnik Mahera Al-Assada; finansuje reżim.

23.6.2011

29.

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

Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za
prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje
reżim.

23.6.2011

30.

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

Szef wywiadu wojskowego Syrii w mieście Hama; udział
w tłumieniu demonstracji.

1.8.2011

31.

Generał dywizji Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu
Wywiadu Ogólnego; udział w represjach wobec ludności
cywilnej

1.8.2011

32.

Mohammed (
)
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Data urodzenia: 19.10.1932 r.;
miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Bliski współpracownik i wuj Bashara i Mahira al-Assada.
Wspólnik biznesowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada Makh
loufów.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

Miejsce urodzenia: Latakia

Powiązany z Mahirem al-Assadem w związku z bojówkami
Shabiha. Bezpośredni udział w represjach i aktach przemocy
wobec ludności cywilnej oraz koordynowanie bojówek
Shabiha.

1.8.2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Zastępca Mahera al-Asada (komendanta oddziału żandar
merii wojskowej IV dywizji armii uczestniczącego w repres
jach)

23.8.2011

25.

Dowódca brygady
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 JafariNajafabadi, Mohammad
Ali)

26.

Generał dywizji 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.

)

Data urodzenia: 1963 r.;
miejsce urodzenia: Teheran, Iran

9.5.2013
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Powody

Data
umieszczenia
w wykazie

Dyrektor biura zaopatrzenia syryjskiego ministerstwa obrony
(biuro dokonuje wszystkich zakupów uzbrojenia dla armii
syryjskiej)

23.8.2011

Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych urzędników
państwowych. Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji
Latakia.

23.8.2011

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

W syryjskim wywiadzie wojskowym kieruje wydziałem 293
(sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestni
czył w represjach i aktach przemocy wobec ludności
cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada
w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowe
go.

23.8.2011

38.

Generał brygady Jamea
(
) Jamea ( )
(alias Jami Jami, Jame’,
Jami’)

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego
w Dajr az-Zaur. Bezpośrednio uczestniczył w represjach
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Dajr azZaur i Abu Kamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Zastępca wiceministra, były minister obrony, specjalny
wysłannik prezydenta Baszara al-Assada.
Według doniesień zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca
2012 r.

23.8.2011

40.

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

Wicesekretarz regionalny Arabskiej Partii Socjalistycznej
BAAS od roku 2005. w latach 2000-2005 dyrektor bezpie
czeństwa narodowego regionalnej partii Baas. Były guber
nator prowincji Hama (1998-2000). Bliski współpracownik
prezydenta Baszara al-Assada oraz Mahera al-Assada. Należy
do najważniejszych decydentów reżimu, jeżeli chodzi
o represje wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Odpowiada za śmierć ofiar w prowincji Hama w roku 1980,
został odwołany do Damaszku jako specjalny doradca
prezydenta Baszara al-Assada.

23.8.2011

42.

Generał brygady
Nawful (
) (alias
Nawfal, Nofal) AlHusayn (
) (alias
Al-Hussain,
Al-Hussein)

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego
w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji
Idlib.

23.8.2011

43.

Brygadier Husam (
Sukkar (
)

Doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa. Doradca
prezydenta w sprawach represji i aktów przemocy stosowa
nych przez służby bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

44.

Generał brygady
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego
w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji
Hims.

23.8.2011

45.

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

Zastępca szefa sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii
syryjskiej. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach
przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.8.2011

35.

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

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

) Douba (

Kuzyn Baszara al-Assada; wcześniej
szef
przedsiębiorstwa
»Nizar
Oilfield Supplies«

Data urodzenia:. 1935 r.;
miejsce urodzenia: Aleppo

)

Data urodzenia: 1951 r.
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Data
umieszczenia
w wykazie

Kierownik wydziału informacyjnego Głównej Dyrekcji
Wywiadu. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach
przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.8.2011

Członek bojówek Szabiha. Współpracownik Mahera alAssada w sprawach związanych z Szabiha. Bezpośrednio
uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności
cywilnej oraz koordynował działania bojówek Szabiha.

23.8.2011

Przedsiębiorca blisko współpracujący z Maherem al-Assa
dem. Wiadomo, ze gospodarczo wspiera reżim syryjski.

23.8.2011

Syn Ahmada Chehabi;
data urodzenia: 7.5.1972 r.

Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo. Wiceprze
wodniczący Cham Holding. Wspiera gospodarczo reżim
syryjski.

2.9.2011

) Akhras
) (alias Al

Data urodzenia: 2.6.1951 r.;
miejsce urodzenia:
Homs [Hims] (Syria);
paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi
i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel,
przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej
w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny
prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich
Izb Handlowych. Zapewniał obiekty przemysłowe i miesz
kalne, w których organizowano improwizowane obozy do
przetrzymywania więźniów, a także wsparcie logistyczne dla
reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).

2.9.2011

Issam (
(
)

) Anbouba

Prezes Anbouba for Agricultural
Industries Co.;
data urodzenia: 1952 r.;
miejsce urodzenia: Homs, Syria

Zapewnia wsparcie finansowe dla aparatu represji oraz grup
paramilitarnych dokonujących aktów przemocy wobec
ludności cywilnej w Syrii. Zapewnia obiekty (pomieszczenia,
magazyny) służące jako improwizowane ośrodki przetrzy
mywania więźniów. Powiązania finansowe z wysokiej rangi
urzędnikami syryjskimi.

2.9.2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Data urodzenia: 01.01.1958;
miejsce urodzenia: Damaszek;
nr paszportu: 004415063, wygasa:
06.05.2015 (syryjski)

Wspólnik biznesowy Ihaba Makhloufa i Nizara al-Assada
(objęty sankcjami w dniu 23.8.2011 r.); współwłaściciel,
wraz z Ramim Makhloufem, Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar
Electronic Services), spółki zajmującej się wymianą walut,
która wspiera politykę Centralnego Banku Syrii.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Data urodzenia: 1955 r.;
miejsce urodzenia.: Daraa

Odpowiedzialny za ekonomiczne i finansowe wspieranie
reżimu syryjskiego przy wykorzystaniu pełnionej przez
niego funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.

15.5.2012

54.

Generał broni Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (alias
Al-Ahmed)

Dowódca sił specjalnych. Odpowiada za stosowanie prze
mocy wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

55.

Pułkownik Lu’ai (
(alias Louay) al-Ali
(
)

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze.
Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów
w Derze.

14.11.2011

56.

Generał dywizji Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Zastępca szefa sztabu głównego (personel i pracownicy).
Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów
w całej Syrii.

14.11.2011

57.

Generał dywizji Jasim
(
) (alias Jasem,
Jassim, Jassem) al-Furayj
(
) (alias Al-Freij)

Szef sztabu głównego. Odpowiada za stosowanie przemocy
wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

46.

Generał brygady
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.

Miejsce urodzenia: Latakia

) Hassan

)

)
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58.

Generał Aous (
(Aws) Aslan (

59.

Generał Ghassan
(
) Belal (

60.

Dane identyfikacyjne

Powody

Data
umieszczenia
w wykazie

Dowódca batalionu w Gwardii Republikańskiej. Bliski współ
pracownik Mahera al-Assada oraz prezydenta al-Assada.
Współodpowiedzialny za ataki na ludność cywilną w całej
Syrii.

14.11.2011

Generał dowodzący biurem rezerwy IV dywizji. Doradca
Mahera al-Assada oraz koordynator działań sił bezpieczeń
stwa. Odpowiada za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.

14.11.2011

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Przywódca bojówki rodziny Berri. Na czele prorządowej
milicji uczestniczącej w atakach na ludność cywilną w Alep
po.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowie
dzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie
do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

62.

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

Zastępca kierownika Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej.
Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz
zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

63.

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

Cywilny zwierzchnik syryjskiej armii elektronicznej (teryto
rialna służba wywiadu wojskowego). Współodpowiedzialny
za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do
przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowie
dzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie
do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

65.

Generał dywizji Nazih
(
)

Wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpo
wiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastra
szanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

66.

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

Dowódca batalionu w IV dywizji. Odpowiada za atak na
ludność cywilną w Dajr az-Zaur.

14.11.2011

67.

Generał dywizji Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

Dowódca 18. dywizji zbrojnej. Odpowiada za przemoc
wobec manifestantów w Homs.

14.11.2011

68.

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

Doradca prawno-finansowy oraz prowadzący interesy
Ramiego Makhloufa oraz Khaldouna Makhloufa. Wraz
z Baszarem al-Assadem uczestniczył w finansowaniu osiedla
w Latakii. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.

14.11.2011

69.

Generał broni Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (

Zastępca szefa sztabu generalnego (logistyka i zaopatrzenie).
Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów
w całej Syrii.

14.11.2011

Zastępca kierownika wywiadu syryjskich sił lotniczych.
Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz
zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

70.

)

L 127/49

Data urodzenia: 1958 r.

)

)

Generał dywizji Fu’ad
(
) Tawil (
)

Data urodzenia (dokładna
orientacyjna): 3.4.1973;
miejsce urodzenia: Damaszek

)

lub

Data urodzenia: 24.8.1959 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek.
adres: Kasaa, Anwar al Attar Street,
al Midani building, Damascus;
[Damaszek];
paszport syryjski nr 004326765
wydany 2 listopada 2008 r.,
ważny do listopada 2014 r.
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71.

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

Data urodzenia: 24.10.1960

Siostra Bashara Al Assada i małżonka Asifa Shawkata, z-cy
szefa sztabu ds. bezpieczeństwa i wywiadu. Ze względu na
bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finan
sowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem
oraz innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryj
skiego, czerpie korzyści z tego reżimu i jest z nim powią
zana

23.3.2012

72.

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

Data urodzenia: 11.8.1975;
miejsce urodzenia: Londyn; Zjedno
czone Królestwo;
paszport nr 707512830, wygasa
22.09.2020;
nazwisko panieńskie: Al Akhras

Żona Bashara Al Assada. Ze względu na bliskie więzy
osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące
ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem oraz innymi
głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, czerpie
korzyści z tego reżimu i jest z nim powiązana

23.3.2012

73.

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

Data urodzenia: 2.2.1970;
miejsce urodzenia: Damaszek;
nr paszportu (syryjski):
0000000914;
nazwisko panieńskie: Al Jadaan

Jest małżonką Mahera Al Assada, zatem czerpie korzyści
z reżimu i jest z nim blisko powiązana.

23.3.2012

74.

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

Data urodzenia: 1934;
nazwisko panieńskie: Makhlouf

Matka prezydenta Al Assada. Ze względu na bliskie więzy
osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją
z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem, czerpie korzyści
z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.

23.3.2012

75.

Generał broni Fahid
(
) (alias Fahd) AlJassim (
)

Szef sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu prze
mocy w Homs

1.12.2011

76.

Generał dywizji Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (alias
Al-Hasan)

Zastępca szefa sztabu. Wojskowy uczestniczący w stoso
waniu przemocy w Homs

1.12.2011

77.

Brygadier 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. dywizja. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu prze
mocy w Homs.

1.12.2011

78.

Brygadier Ali (
)
Barakat (
)

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy
uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

79.

Brygadier Talal (
)
Makhluf (
) (alias
Makhlouf)

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy
uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

80.

Brygadier Nazih (
)
(alias Nazeeh) Hassun
(
) (alias Hassoun)

Wywiad wojskowych sił lotniczych. Wojskowy uczestni
czący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011
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81.

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

Gwardia prezydencka. Wojskowy uczestniczący w stoso
waniu przemocy w Homs.

1.12.2011

82.

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

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestni
czący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

83.

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

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestni
czący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestni
czący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

85.

Generał brygady Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi (
)

Dowódca 154. Regimentu

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach
Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generał dywizji
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

Dowódca 4. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach
Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

)

87.

Generał dywizji
Ramadan (
)
Mahmoud (
)
Ramadan (
)

Dowódca 35. Regimentu Sił
Specjalnych

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowościach Banijas i Dara.

23.1.2012

88.

Generał brygady
Ahmed (
) (alias
Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

Dowódca 132. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania – także z broni maszy
nowej i działek przeciwlotniczych – do protestujących
w miejscowości Dara.

23.1.2012

89.

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

Dowódca 3. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Duma.

23.1.2012

90.

Generał brygady Jihad
(
) Mohamed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Dowódca 65. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Duma.

23.1.2012
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91.

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

Dowódca operacji wojskowych
w miejscowości Idlib

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Idlib na początku września 2011 r.

23.1.2012

92.

Generał dywizji Bader
(
) Aqel (
)

Dowódca sił specjalnych

Wydał żołnierzom rozkazy zbierania zwłok i przekazywania
ich służbom wywiadu („mukhabarat”); odpowiedzialny za
akty przemocy w miejscowości Bukamal.

23.1.2012

93.

Generał brygady
Ghassan (
) Afif
(
) (alias Afeef)

Dowódca z 45. Regimentu

Dowódca operacji wojskowych w miejscowościach Homs,
Baniyas i Idlib

23.1.2012

94.

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

Dowódca z 45. Regimentu

Dowódca operacji wojskowych w miejscowości Homs.
Wydał rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości
Homs.

23.1.2012

95.

Generał brygady Yousef
(
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Dowódca 134. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz ostrzeliwania domów i ludzi znaj
dujących się na dachach podczas odbywającego się w miejs
cowości Talbiseh pogrzebu protestujących zabitych poprzed
niego dnia.

23.1.2012

96.

Generał brygady Jamal
(
) Yunes (
)
(alias Younes)

Dowódca 555. Regimentu

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Mo'adiamiyeh.

23.1.2012

97.

Generał brygady
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Al-Herak.

23.1.2012

98.

Generał brygady Ali
(
) Dawwa

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w miejscowości Al-Herak

23.1.2012

99.

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

Dowódca 106. Brygady, Gwardia
Prezydencka

Wydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami
i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny
za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji
w miejscowości Duma.

23.1.2012

100.

Generał dywizji Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Dowódca 5. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących
w prowincji Dara.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Szef oddziału regionalnego w miejs
cowości As-Suwajda (Wydział
Wywiadu Wojskowego)

Szef oddziału wywiadu wojskowego w miejscowości AsSuwajda odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturo
wanie zatrzymanych w miejscowości As-Suwajda.

23.1.2012

)

PL

9.5.2013

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Imię i nazwisko

L 127/53

Dane identyfikacyjne

Powody

Data
umieszczenia
w wykazie

102.

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

Szef oddziału regionalnego w miejs
cowości Dara (Dyrektoriat ds.
Bezpieczeństwa Ogólnego)

Szef regionalnego oddziału Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa
Ogólnego w miejscowości Dara odpowiedzialny za arbit
ralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejs
cowości Dara.

23.1.2012

103.

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

Szef wydziału śledczego (Dyrekcja
ds. Bezpieczeństwa Politycznego)

Szef wydziału śledczego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Poli
tycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie
zatrzymanych.

23.1.2012

)
)

104.

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

Szef
wydziału
operacyjnego
(Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Poli
tycznego)

Szef oddziału operacyjnego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa
Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie
zatrzymanych.

23.1.2012

105.

Nasser (

Szef oddziału regionalnego w miejs
cowości Dara (Dyrekcja ds. Bezpie
czeństwa Politycznego)

Szef regionalnego oddziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Poli
tycznego w miejscowości Dara odpowiedzialny za zatrzy
mania i torturowanie zatrzymanych. Kieruje lokalizacją
w Deraa od kwietnia 2012 roku (były szef wydziału
w Homs) Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego.

23.1.2012

) (alias

)
Naser) Al-Ali (
(alias generał brygady
Nasr al-Ali)

106.

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

Data urodzenia: 1964 r.;
miejsce
urodzenia:
prowincja
Daraa.

Premier i były minister zdrowia. Jako premier ponosi współ
odpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez
reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

107.

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

Data urodzenia:. 1956 r.;
miejsce urodzenia: Aleppo

Minister spraw wewnętrznych. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

108.

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

Data urodzenia:
1945 r.; miejsce urodzenia: Dama
szek

Minister finansów. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

109.

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

Data urodzenia: 1.8.1961 r.
miejsce
urodzenia:
okolice
Damaszku

Minister ds. Energii Elektrycznej. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Data urodzenia: 1954 r.
miejsce urodzenia: Tartous

Wicepremier, minister ds. usług, minister administracji lokal
nej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za
brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności
cywilnej.

23.3.2012
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111.

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

Data urodzenia: 1958 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

23.3.2012

112.

Inż. Hussein (
)
(alias Hussain)
Mahmoud (
)
Farzat (
) (alias
Hussein Mahmud
Farzat)

Data urodzenia: 1957 r.;
miejsce urodzenia: Hama.

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

23.3.2012

113.

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

Data urodzenia: 1960 r.;
miejsce urodzenia: prowincja Swei
da.

Minister ds. prezydenckich. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

114.

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

Data urodzenia: 1964 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek.

Minister ds. telekomunikacji i technologii. Jako minister
rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje
stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

115.

Generał Ali (
)
Habib (
) (alias
Habeeb) Mahmoud
(
)

Data urodzenia.: 1939 r.;
miejsce urodzenia: Tartous.

Były minister obrony. Powiązany z reżimem syryjskim
i armią syryjską; współodpowiedzialny za ich brutalne
represje wobec ludności cywilnej.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Data urodzenia: 1943 r.; miejsce
urodzenia:
Damaszek

Były minister sprawiedliwości. Powiązany z reżimem syryj
skim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu
wobec ludności cywilnej.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Data urodzenia: 1966 r.;
miejsce urodzenia.: Tartous

Były minister informacji. Powiązany z reżimem syryjskim;
współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec
ludności cywilnej.

23.9.2011

)

Data urodzenia: 1956 r.; miejsce
urodzenia:
Aleppo

Były minister gospodarki i handlu. Powiązany z reżimem
syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu
wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

) Allaw

Data urodzenia: 1944 r.;
miejsce urodzenia: Bukamal, Deir
Ezzor.

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych.
Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne
represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

)

Data urodzenia: 1955 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek.

Były minister przemysłu. Powiązany z reżimem; współodpo
wiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności
cywilnej.

27.2.2012

)
)

118.

Dr Mohammad (
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (alias
Al-Chaar, Al-Sha'ar,
Al-Cha'ar)

119.

Sufian (
(
)

120.

Dr Adnan (
Slakho (

)

121.

Dr Saleh (
Rashed (

)

) Al-

Data urodzenia: 1964 r.;
miejsce urodzenia: prowincja Alep
po.

Były minister edukacji. Powiązany z reżimem; współodpo
wiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności
cywilnej.

27.2.2012

122.

Dr Fayssal (
)
(alias Faysal) Abbas
(
)

Data urodzenia: 1955 r.;
miejsce
urodzenia:
prowincja
Hama.

Były minister transportu. Powiązany z reżimem; współodpo
wiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności
cywilnej.

27.2.2012
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123.

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

Data urodzenia: 1950 r.;
miejsce urodzenia: Salamiya

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowie
dzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Ahmad (
Al-Ahmed)

Data urodzenia: 1956 r.;
miejsce urodzenia: Hasaka

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowie
dzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Data urodzenia: 1953 r.;
miejsce urodzenia: Hama

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowie
dzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
Shaaban (

(alias Buthaina Shaaban)
Data urodzenia: 1952 r.; miejsce
urodzenia: Homs, Syria

Od lipca 2008 r. doradczyni prezydenta ds. polityki
i mediów; powiązana zatem z brutalnymi rozprawami ze
społeczeństwem.

26.6.2012

127.

Generał brygady
Sha’afiq (
) (alias
Shafiq, Shafik) Masa
(
) (alias Massa)

Szef 215 wydziału (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych.
Odpowiedzialny za torturowanie zatrzymanych opozycjonis
tów. Uczestniczy w represjach wymierzonych w ludność
cywilną.

24.7.2012

128.

Generał brygady
Burhan (
) Qadour
(
) (alias Qaddour,
Qaddur)

Szef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych.
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywa
jących w areszcie.

24.7.2012

129.

Generał brygady Salah
(
) Hamad ( )

Zastępca szefa 291 wydziału wywiadu Wojsk Lądowych.
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywa
jących w areszcie.

24.7.2012

130.

General brygady
Muhammad (
)
(lub Mohammed)
Khallouf (
) (alias
Abou Ezzat)

Szef wydziału 235 o nazwie „Palestyna” (Damaszek)
wywiadu Wojsk Lądowych, który jest centralnym elementem
wojskowego aparatu opresji. Uczestniczy bezpośrednio
w represjach wymierzonych w opozycjonistów. Odpowie
dzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających
w areszcie.

24.7.2012

131.

Generał dywizji Riad
(
) (alias Riyad)
al-Ahmed (
)
(alias
Al-Ahmad)

Zastępca szefa wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lądo
wych. Odpowiedzialny za torturowanie i zabójstwa opozy
cjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

132.

Generał brygady Abdul
Salam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Szef wydziału w Bab Touma (Damaszek) wywiadu Wojsk
Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjo
nistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

133.

Generał brygady Jawdat
(
)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Szef wydziału w Homs (Hims) wywiadu Wojsk Lotniczych.
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywa
jących w areszcie.

24.7.2012

134.

Pułkownik Qusay
(
) Mihoub
(
)

Szef wydziału w Deraa (Dara) (oddelegowany z Damaszku
do Deraa wraz z rozpoczęciem się manifestacji w tym
mieście) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za
torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

)

) Al) (alias

,
)

)

)

)
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135.

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

Szef wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpo
wiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających
w areszcie.

24.7.2012

136.

Generał brygady Khudr
(
)
)
Khudr (

Szef wydziału w Latakii wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny
za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

137.

Generał brygady
Ibrahim (
)
Ma'ala (
) (alias
Maala, Maale)

Szef wydziału 285 (Damaszek) wywiadu ogólnego (zastąpił
pod koniec 2011 roku gen. bryg. Hussama Fendiego). Odpo
wiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających
w areszcie.

24.7.2012

138.

Generał brygady Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias
Al-Hamid)

Szef wydziału 318 w Homs (Hims) wywiadu ogólnego.
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywa
jących w areszcie.

24.7.2012

139.

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

Od kwietnia 2012 roku (zastąpił gen. bryg. Nasra al-Alego)
szef wydziału w Homs Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycz
nego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów
przebywających w areszcie.

24.7.2012

140.

Generał brygady Taha
( ) Taha ( )

Szef wydziału w Latakii Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycz
nego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów
przebywających w areszcie.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias.
Basel) Bilal (
)

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjo
nistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie.

24.7.2012

142.

Ahmad ( ) (alias
Ahmed) Kafan (
)

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjo
nistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjo
nistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym
w Idlibie.

24.7.2012

144.

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

Data urodzenia: 1957 r.

Dyrektor wydziału zewnętrznego wywiadu ogólnego
(wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za komórki
wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii. Bierze bezpośredni
udział w represjonowaniu opozycjonistów przez władze
syryjskie, a w szczególności zajmuje się represjami wobec
opozycji syryjskiej na uchodźstwie.

24.7.2012

145.

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

Data urodzenia: 1.2.1948 r.

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa Syrii od początku
lat 70-tych. Brał udział w walce z opozycją we Francji i w
Niemczech. Od 2006 roku odpowiada za stosunki
zewnętrzne wydziału 273 wywiadu ogólnego Syrii. Dawny
funkcjonariusz, był bliskim współpracownikiem szefa
wywiadu ogólnego, Alego Mamlouka, jednego z najważniej
szych funkcjonariuszy reżimowych służb bezpieczeństwa,
objętego przez UE środkami ograniczającymi od dnia
9 maja 2011 roku. Bezpośrednio wspiera represje realizo
wane przez reżim przeciwko opozycjonistom, a w szczegól
ności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na
uchodźstwie.

24.7.2012

)

)
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146.

Generał Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (alias
Ismael)

Data urodzenia: 1960 r.;
miejsce pochodzenia: Derikich,
region miasta Tartous.

Odpowiedzialny za wydział misji wywiadu Wojsk Lotni
czych, który zarządza, we współpracy z wydziałem operacji
specjalnych, elitarnymi oddziałami wywiadu Wojsk Lotni
czych, odgrywającymi istotną rolę w represjach stosowanych
przez reżim. W związku z tym Ghassan Jaoudat Ismail jest
członkiem kadr wojskowych, które bezpośrednio realizują
reżimowe represje wobec opozycji.

24.7.2012

147.

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

Absolwent szkoły wojskowej w Aleppo, kieruje wydziałem
informacji wywiadu Wojsk Lotniczych (od roku 2012),
bliski współpracownik Daouda Rajaha, syryjskiego ministra
obrony. Z racji funkcji pełnionych w wywiadzie Wojsk
Lotniczych Amer al-Achi jest zaangażowany w represje
wobec opozycji syryjskiej.

24.7.2012

148.

Generał Mohammed
(
) (alias
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (lub
Mohammed Ali Naser)

Bliski współpracownik Mahera Al Assad, młodszego brata
prezydenta. Najważniejszy etap swojej kariery spędził
w Gwardii Republikańskiej. W 2010 roku wstąpił do
wydziału wewnętrznego (lub wydziału 251) wywiadu ogól
nego, który zajmuje się walką z opozycją polityczną. Jako
członek jego ścisłego kierownictwa generał Mohammed Ali
bierze bezpośredni udział w represjach wymierzonych
w opozycjonistów.

24.7.2012

149.

Generał Issam (
Hallaq (
)

Szef sztabu Wojsk Lotniczych od 2010 roku. Zawiaduje
operacjami lotniczymi wymierzonymi w opozycję.

24.7.2012

150.

Ezzedine (
Ismael (
Ismail)

Data urodzenia: połowa lat 40-tych
(prawdopodobnie 1947 rok);
miejsce urodzenia: Bastir, region
miasta Dżabla.

Emerytowany generał i dawny funkcjonariusz wywiadu
Wojsk Lotniczych, na których czele stanął na początku
pierwszej dekady XXI wieku. W 2006 roku został miano
wany doradcą politycznym i ds. bezpieczeństwa prezydenta.
Jako doradca polityczny i ds. bezpieczeństwa prezydenta
Syrii Ezzedine Ismael jest zaangażowany w reżimową poli
tykę represji wymierzonych w opozycję.

24.7.2012

151.

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

Data urodzenia: ok. 1962 r.

Od prawie 20 lat jest szefem gabinetu Muhammada Nasifa
Khayrbika, jednego z głównych doradców ds. bezpieczeń
stwa przy Bacharze al-Assadzie (który zajmuje oficjalnie
stanowisko asystenta wiceprezydenta Faruqa Al Shar'a).
Z uwagi na bliską współpracę z Bacharem al-Asadem
i Muhammadem Nasifem Khayrbikem Samir Joumaa jest
zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych
w opozycjonistów.

24.7.2012

152.

Dr Qadri (

Wicepremier, minister ds. gospodarczych, minister ds.
handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Jako
minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne
represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

Kadri) Jamil (
(alias Jameel)

Data urodzenia: ok. 1960 r.

)

)
) (alias

) (alias
)

153.

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

Wicepremier, minister spraw zagranicznych i ds. ekspatrian
tów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za
brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności
cywilnej.

16.10.2012

154.

Generał dywizji Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (alias
Al-Furayj)

Minister obrony i dowódca wojskowy. Jako minister rządu
ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stoso
wane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012
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155.

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

Minister ds. fundacji religijnych. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

156.

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

Minister turystyki. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

157.

Inż. Bassam (
Hanna (
)

Minister Zasobów Wodnych. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

158.

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

Minister rolnictwa i reformy rolnej. Jako minister rządu
ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stoso
wane przez reżim wobec ludności cywilnej.

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)

Minister szkolnictwa wyższego. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

160.

Dr Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Minister edukacji. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

161.

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

Minister gospodarki i handlu zagranicznego. Jako minister
rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje
stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

162.

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

Minister transportu. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

163.

Dr Safwan (
Assaf (

Minister mieszkalnictwa i rozwoju miast. Jako minister
rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje
stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

)

)

) Al
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164.

Inż. Yasser (
)
(alias Yaser) Al Siba'ii
(
) (alias
Al-Sibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Minister robót publicznych. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

165.

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

Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Jako
minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne
represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

166.

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

Data urodzenia: 1955 r.;
miejsce urodzenia: Damaszek

Minister kultury. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

)
)

167.

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

Data urodzenia: 1968 r.

Minister pracy i spraw społecznych. Jako minister rządu
ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stoso
wane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

168.

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

Data urodzenia: 27.9.1959;
miejsce urodzenia: Damaszek

Minister informacji. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

169.

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

Minister przemysłu. Jako minister rządu ponosi współodpo
wiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

170.

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

Minister sprawiedliwości. Jako minister rządu ponosi współ
odpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez
reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

171.

Dr Abdul Salam
(
,
) Al. Nayef
(
)

Minister zdrowia. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

172.

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

Sekretarz stanu ds. pojednania narodowego. Jako minister
rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje
stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

173.

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

Sekretarz stanu ds. środowiska. Jako minister rządu ponosi
współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane
przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012
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174.

Mohammad (
)
Turki (
) Al Sayed
)
(

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

175.

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

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

176.

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

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

177.

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

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec
ludności cywilnej.

16.10.2012

178.

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

Paszport: posiada paszport Zjedno
czonego Królestwa.

Biznesmen blisko związany z rodziną prezydenta al-Assada.
Posiada akcje umieszczonej w wykazie stacji telewizyjnej
Addounia TV. Blisko związany z umieszczonym w wykazie
Muhammadem Nasifem Khayrbikiem. Wspiera reżim syryj
ski.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Żona Ramiego Makhloufa, córka
Waleeda (alias Walida) Othmana;
data urodzenia: 31 stycznia
1977 r.;
miejsce urodzenia: prowincja Lata
kia.
dokument tożsamości nr:
06090034007

Ma bliskie powiązania osobiste i finansowe z Ramim Makh
loufem (kuzynem prezydenta Bashara Al-Assada, zapewnia
jącym reżimowi główne źródło finansowania), który został
umieszczony w wykazie. Z tego względu jest powiązana
z reżimem syryjskim i czerpie z niego zyski.

16.10.2012”

) Othman

INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW
Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elek
tronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie
elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 69 z 13.3.2013,
s. 1) od dnia 1 lipca 2013 r. jedynie elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego trak
towane jest jako autentyczne i wywołuje skutki prawne.
W wypadku gdy opublikowanie elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego jest
niemożliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych okoliczności, autentyczne jest
wydanie drukowane i wywołuje ono skutki prawne zgodnie z warunkami określonymi
w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 216/2013.

CENY PRENUMERATY w 2013 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

1 300 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie na płycie DVD

w 22 językach urzędowych UE

1 420 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

910 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie na płycie
DVD (komplet)

w 22 językach urzędowych UE

100 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, płyta DVD raz w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

50 EUR/rok

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczej płycie DVD.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sprzedaż i prenumerata
Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę Dziennika
Urzędowego Uni Europejskiej, można zamówić u naszych dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów
handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa i aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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