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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 421/2013 AL COMISIEI
din 7 mai 2013
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor
geografice protejate [Porc du Sud-Ouest (IGP)]
denumirii „Porc d'Auvergne”, depusă de Franța, a fost
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare (1), în special articolul 52, alineatul 2,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de
opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul
(CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin
urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 a
intrat în vigoare la 3 ianuarie 2013. Acesta a abrogat
și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al
Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indi
cațiilor geografice și a denumirilor de origine ale
produselor agricole și alimentare (2).

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul
regulament.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1

Articolul 2

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3) JO C 162, 8.6.2012, p. 20.
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ANEXĂ
Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:
Clasa 1.1. Carne și organe comestibile proaspete
FRANȚA
Porc du Sud-Ouest (IGP)

9.5.2013

9.5.2013

RO
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 422/2013 AL COMISIEI
din 7 mai 2013
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor
geografice protejate [Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (DOP)]
denumirii „Fin Gras” / „Fin Gras du Mézenc” depusă de
Franța fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe
ne (3).

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de
opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul
(CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin
urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 a
intrat în vigoare la 3 ianuarie 2013. Acest regulament
a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006
al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indi
cațiilor geografice și a denumirilor de origine ale
produselor agricole și alimentare (2).

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul
regulament.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1

Articolul 2

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3) JO C 180, 21.6.2012, p. 22.
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ANEXĂ
Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:
Clasa 1.1. Carne și organe comestibile proaspete
FRANȚA
Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (DOP)

9.5.2013

9.5.2013

RO
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 423/2013 AL COMISIEI
din 7 mai 2013
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor
geografice protejate [Stornoway Black Pudding (IGP)]
COMISIA EUROPEANĂ,

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a
denumirii „Stornoway Black Pudding” depusă de
Regatul Unit a fost publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (3).

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de
opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul
(CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin
urmare, înregistrată,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

întrucât:

Articolul 1
(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 a
intrat în vigoare la 3 ianuarie 2013. Acesta a abrogat
și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al
Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indi
cațiilor geografice și a denumirilor de origine ale
produselor agricole și alimentare (2).

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul
regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3) JO C 169, 15.6.2012, p. 25.
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ANEXĂ
Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:
Clasa 1.2. Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)
REGATUL UNIT
Stornoway Black Pudding (IGP)

9.5.2013

9.5.2013
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 424/2013 AL COMISIEI
din 7 mai 2013
de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul
denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ptujski lük (IGP)]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (2) al doilea
paragraf,
întrucât:
(1)

(2)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012,
Comisia a examinat cererea Sloveniei de aprobare a
unei modificări a elementelor din caietul de sarcini al
indicației geografice protejate „Ptujski lük”, înregistrată
în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE)
nr. 1362/2011 al Comisiei (2).
Cererea se referă la modificarea descrierii produsului și la
normele specifice privind ambalarea.

(3)

Comisia a examinat modificarea în cauză și a hotărât că
este justificată. Întrucât, în conformitate cu articolul 53
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, este
vorba de o modificare minoră, Comisia o poate aproba
fără a recurge la procedura prevăzută la articolele 50-52
din regulamentul menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Ptujski lük”
se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.
Articolul 2
Versiunea consolidată a documentului unic, care prezintă prin
cipalele elemente ale caietului de sarcini, figurează în anexa II la
prezentul regulament.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12 2012, p. 1.
(2) JO L 341, 22.12.2011, p. 21.
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ANEXA I
A fost aprobată următoarea modificare a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Ptujski lük”:
— Următoarea teză se elimină din descrierea produsului: „Fiecare ceapă cântărește cel puțin 70 g”.
Descrierea produsului include în prezent o neconcordanță aparentă, deoarece nu este posibil ca ceapa să îndeplinească
cele două criterii specificate, adică să aibă o secțiune ecuatorială de cel puțin 40 mm și o greutate minimă de 70 g.
— Următoarele cuvinte între paranteze se elimină din normele specifice privind ambalarea: „(max. 2 kg)”.
Greutatea produsului final ambalat este adaptată la cerere și, prin urmare, nu are rost să se impună o limită în acest
sens. Cerințele consumatorilor și ale comercianților au arătat că ambalajele care conțin peste 2 kg de produs oferă un
raport calitate-preț mai bun.

9.5.2013

RO

9.5.2013
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ANEXA II
DOCUMENT UNIC
Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale
produselor agricole și alimentare (1)
„PTUJSKI LÜK”
NR. CE: SI-PGI-0105-01033 – 20.08.2008
IGP ( X ) DOP ( )
1.

Denumire
„Ptujski lük”

2.

Statul membru sau țara terță
Slovenia

3.

Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1. Tip de produs
Clasa 1.6. Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate
3.2. Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1
„Ptujski lük” (Allium cepa L.) este o ceapă din soiul Ptujska rdeča. Are formă cordată, aplatizată. Secțiunea sa
ecuatorială are un diametru de cel puțin 40 mm. Coletul său este îngust, subțire și închis. Înălțimea fiecărei cepe,
măsurată de la baza circulară a bulbului până la coletul închis, trebuie să fie cu 10-50 % mai mică decât diametrul
părții sale celei mai largi (diametrul ecuatorial).
Foile exterioare uscate au culoare maro-roșcat până la roșu deschis. Pulpa este albă cu o nuanță albăstruie sau violetă
și cu o nuanță de violet mai pronunțată pe margini.
„Ptujski lük” are de obicei un gust destul de iute și un miros puternic de ceapă.
3.3. Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)
—
3.4. Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)
—
3.5. Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată
Cepele comercializate sub denumirea „Ptujski lük” trebuie să fie produse în zona geografică delimitată.
Semințele de ceapă sau arpagicul trebuie să fie produse în aria geografică delimitată sau cumpărate de la producători
de semințe care pot dovedi că realizează selecția conservativă a soiului Ptujska rdeča.
3.6. Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.
„Ptujski lük” este vândută în cununi tradiționale (din paie de secară, alcătuite din șase sau douăsprezece cepe de
aceeași mărime și culoare, fără să se folosească sfoară, sârmă sau alte asemenea materiale), în pachete de mici
dimensiuni și în vrac.
3.7. Norme specifice privind etichetarea
Cepele care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini sunt etichetate cu denumirea „Ptujski lük”, mențiunea
„indicație geografică protejată” și simbolul de calitate național.
4.

Delimitarea concisă a ariei geografice
Aria geografică în care este produsă ceapa este determinată istoric și cuprinde zona Ptujsko Polje, o câmpie delimitată
de orașul Ptuj, râul Drava, marginile dealurilor Slovenske Gorice și așezările Mihovci și Velika Nedelja.

(1) Înlocuit prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele
din domeniul calității produselor agricole și alimentare.
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Legătura cu aria geografică

5.1. Specificitatea ariei geografice
Ptujsko Polje face parte dintr-o regiune naturală joasă, unde solul s-a format pe o secvență pedologică de nisip și
pietriș. Solurile sunt puțin adânci, cu un conținut ridicat de particule de nisip și piatră. Dată fiind clima continentală
caracterizată prin ploi de primăvară și veri foarte călduroase și relativ secetoase, aceste soluri sunt deseori afectate de
secetă. În ceea ce privește pedogeneza, cele două secvențe pedologice au fiecare câte două sisteme de soluri. Pe pietriș
și nisip sunt soluri aluvionare pe o terasă din holocen și soluri brune pe o terasă din pleistocen, în timp ce pe argilă
și lut sunt soluri brune pseudogleice și antrosoluri.
Solurile aluvionare sunt tinere și nedezvoltate din punct de vedere pedologic. Au o textură nisipoasă fină și conțin
puține particule argiloase. Sunt permeabile și friabile. Nisipul fin coboară până la o adâncime de 100 cm, iar pietrișul
ajunge rareori la suprafață. Terenurile arabile de pe care s-a scurs apa oferă condiții favorabile de cultură, în special
cele care sunt protejate împotriva inundațiilor.
Solurile brune reprezintă principalul tip de sol din Ptujsko Polje. În ceea ce privește acoperirea nevoilor locale, ele au
o importanță strategică pentru producția de alimente. Acest lucru se datorează calității solurilor și terenului plat.
Solurile sunt de adâncime medie, au un conținut mediu de humus, sunt permeabile și au o textură ușoară.
Predomină terenurile arabile.
Solurile brune, adânci și lutoase sunt situate la marginea dealurilor Slovenske Gorice și a văii Pesnica, fiind formate în
principal din lut. Aceste soluri sunt mai adânci, au o textură mai fină și sunt mai puțin permeabile. Este o zonă
dedicată culturilor intensive, producției de iarbă și de hamei.
Antrosolurile sunt prezente în valea râului Pesnica, acolo unde acesta pătrunde în regiunea Ptujsko Polje. Majoritatea
terenurilor au fost ameliorate (în ceea ce privește drenarea și utilizarea agricolă). Proprietățile fizice și chimice ale
solurilor au fost modificate. Solurile au fost afânate și permeabilizate prin arături adânci, iar utilizarea
îngrășămintelor le-a crescut pH-ul, astfel încât nu mai sunt acide. Pe aceste soluri predomină agricultura intensivă.
Din punct de vedere geografic, zona Dravsko-Ptujsko Polje face parte din regiunea sub-panoniană a Sloveniei. Clima
acestei regiuni geografice poate fi descrisă ca fiind puternic continentală. Regiunea nu se bucură de un nivel crescut
de precipitații, media anuală în perioada 1961-2000 fiind de aproximativ 950 mm. În zona orașului Ptuj, majoritatea
ploilor cad în iunie, iulie și august (de obicei peste 100 mm pe lună), cele mai secetoase luni fiind martie, aprilie și
mai (doar 60-85 mm pe lună).
„Ptujski lük” trebuie să fie recoltată manual. Astfel se asigură calitatea ridicată a produsului. O altă caracteristică
specifică a „Ptujski lük” este faptul că cepele sunt împletite în cununi tradiționale, alcătuite din șase sau douăsprezece
cepe de aceeași mărime și culoare.
5.2. Specificitatea produsului
„Ptujski lük” își menține calitățile timp îndelungat și are excelente proprietăți culinare. Își pierde consistența rapid
când este gătită, dar își păstrează gustul caracteristic. Alte caracteristici specifice ale cepei „Ptujski lük” sunt forma sa
cordată și aplatizată, culoarea roșcată a foilor și a pulpei și gustul său potrivit de iute.
5.3. Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația
sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)
Legătura dintre „Ptujski lük” și aria geografică delimitată se bazează pe reputația pe care a dobândit-o de-a lungul
anilor și pe metoda sa de producție cu tradiție îndelungată. „Ptujski lük” este denumirea comună a unei cepe care este
cultivată în regiunea Ptujsko Polje de peste 200 de ani. Încă din vechime, zona de cultură a fost numită „țara unde se
cultivă ceapa” (lükarija), dat fiind că aici se cultivă cepe (lük). Anton Ingolič, care a trăit și a muncit în regiune, a scris
că ceapa a început să fie cultivată la Dornava, în inima regiunii în care se cultivă ceapa, de acolo răspândindu-se
peste tot în Ptujsko Polje. Toți producătorii din Dornava și de peste tot din Ptujsko Polje cultivă ceapă, în special
fermele mici și mijlocii.
Dat fiind regimul precipitațiilor, rotația culturilor de cereale a reprezentat principala formă de agricultură care s-a
dezvoltat și s-a consolidat în Ptujsko Polje. Cultivarea cepei se pretează în mod ideal acestui sistem de rotație. Ceapa
nu are nevoie de temperaturi ridicate pentru a se dezvolta. Deoarece solurile nisipoase se usucă și se încălzesc repede,
semințele pot fi semănate și arpagicul poate fi sădit foarte devreme în cursul anului, când ziua este încă scurtă. În
timpul sezonului cu zile scurte, cepele dezvoltă un sistem rădăcinos puternic și apoi cresc mult în sezonul ploilor de
primăvară. Urmează apoi o vară toridă și uscată, necesară pentru aroma caracteristică (gust) pe care o va avea ceapa
și, în special, pentru uscarea corespunzătoare a cepei. Prin urmare, cepele sunt lăsate mai întâi să se usuce pe câmp,
ultima etapă a uscării având loc în gospodăria producătorilor. Dat fiind că agricultura, în special cultivarea cerealelor
(inclusiv a secarei) s-a dezvoltat puternic în această arie geografică, încă din timpuri străvechi, aici s-a răspândit, de
asemenea, și bine-cunoscuta tradiție a împletirii cepelor în cununi (funii) din paie de secară.
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Dat fiind climatul secetos din perioada de maturizare și solurile puțin adânci, nisipoase și cu conținut redus de
nutrienți, ceapa are un gust iute mai pronunțat.
Diferitele etape ale producției și metoda de cultivare a cepei sunt reflectate la nivel local printr-o multitudine de
practici, obiceiuri, zicători, proverbe și mâncăruri tradiționale care au evoluat și au supraviețuit, precum și prin
caracteristicile arhitecturale ale caselor, care trebuiau să aibă streșini pentru a permite uscarea cepei. Aceste obiceiuri
continuă să existe și sunt păstrate de localnici în viața lor de zi cu zi (mâncăruri specifice și încă foarte populare,
uscarea cepelor în curți, sub streșini și împletitul cununilor de ceapă) sau ca evenimente organizate pentru turiști.
Trimitere la publicarea caietului de sarcini
[articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) 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) Înlocuit prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele
din domeniul calității produselor agricole și alimentare.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 425/2013 AL COMISIEI
din 7 mai 2013
de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul
denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pesca di Leonforte (IGP)]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (2) al doilea
paragraf,

(3)

Comisia a examinat modificarea în cauză și a hotărât că
este justificată. Deoarece modificarea este minoră în
sensul articolului 53 alineatul (2) al treilea paragraf din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia o poate
aproba fără a recurge la procedura stabilită la articolele
50-52 din respectivul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

întrucât:
(1)

(2)

Articolul 1

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012,
Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a modi
ficării elementelor din caietul de sarcini al indicației
geografice protejate „Pesca di Leonforte”, înregistrată în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 622/2010 al Comi
siei (2).
Cererea are ca scop modificarea caietului de sarcini prin
suprimarea limitei maxime a conținutului de solide
solubile, la rubrica privind descrierea produsului, și prin
modificarea listei portaltoaielor autorizate și a distanței de
plantare pentru tăierea în con, la rubrica privind metoda
de obținere.

Caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Pesca di
Leonforte” se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul
regulament.
Articolul 2
Documentul unic care reia elementele principale ale caietului de
sarcini figurează în anexa II la prezentul regulament.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 182, 16.7.2010, p. 1.
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ANEXA I
Se aprobă următoarele modificări în caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Pesca di Leonforte”:
Descrierea produsului: a fost considerat oportun să se indice doar conținutul minim de solide solubile, astfel încât să se
evite excluderea piersicilor cu un conținut de peste 13 grade Brix. Aceasta este o îmbunătățire care permite utilizarea
denumirii „Pesca di Leonforte” și pentru fructe cu un conținut de zahăr mai mare decât cel stabilit anterior.
Metodă de obținere: lista portaltoaielor permise a fost modificată pentru a include portaltoaie sălbatice și clonate de
piersic și hibrizi de Prunus care s-au dovedit a fi compatibili cu ecotipurile și care sunt adaptați la condițiile climatice
locale. Aceste portaltoaie trebuie să fie testate în aria delimitată în caietul de sarcini. La același articol, distanța de plantare
pentru tăierea în con sau pâlnie, simplă sau decalată, a fost modificată dat fiind că este mai convenabilă pentru cultivatori
și se practică deja în unele livezi situate în aria de producție. Ca urmare a modificării de mai sus, s-a obținut o creștere a
producției maxime la hectar echivalentă cu 25 de tone, fără a se modifica densitatea de plantare.
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ANEXA II
DOCUMENT UNIC CONSOLIDAT
Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale
produselor agricole și alimentare (1)
„PESCA DI LEONFORTE”
NR. CE: IT-PGI-0105-01006-20.06.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1.

Denumire
Denumirea: „Pesca di Leonforte”

2.

Statul membru sau țara terță
Italia

3.

Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1. Tip de produs (anexa II)
Clasa 1.6. Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate
3.2. Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1
„Pesca di Leonforte”, indicație geografică protejată, este produsul rezultat în urma cultivării a două ecotipuri locale de
piersică, Bianco di Leonforte și Giallone di Leonforte, neînscrise în catalogul național al soiurilor.
La momentul introducerii pe piață, piersicile „Pesca di Leonforte” IGP trebuie să aibă următoarele caracteristici: să fie
proaspete, intacte, cu un aspect sănătos, fără urme de putregai sau de alterare care le-ar face improprii consumului.
De asemenea, trebuie să fie curate, adică fără substanțe străine vizibile și fără paraziți în orice etapă de creștere,
precum și fără miros și/sau gust străin.
Consistența pulpei, măsurată cu un penetrometru cu vârf de 8 mm, trebuie să fie de minimum 4,5 kg/cm2 în cazul
ecotipului Giallone di Leonforte și de minimum 3,5 kg/cm2 în cazul ecotipului Bianco di Leonforte; conținutul minim de
solide solubile este de 11 grade Brix, iar greutatea între 100 și 350 g. Fructele trebuie să aibă o formă rotundă, cu
valve asimetrice; în cazul ecotipului Bianco di Leonforte, pulpa trebuie să fie de culoare albă, iar coaja de culoare albă
cu striații roșii, nu întotdeauna evidente; în cazul ecotipului Giallone di Leonforte, pulpa trebuie să fie de culoare
galbenă, iar coaja de culoare galbenă cu striații roșii, nu întotdeauna evidente. Pulpa trebuie să fie prinsă de sâmbure.
Pot obține recunoașterea IGP „Pesca di Leonforte” doar piersicile aparținând categoriilor Extra și I.
3.3. Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)
—
3.4. Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)
—
3.5. Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată
Este obligatorie utilizarea punguțelor de hârtie de tip pergament pentru a asigura protecția mecanică împotriva
agenților patogeni, din momentul în care fructul ajunge la dimensiunea unei nuci și, în orice caz, nu mai târziu de
luna iulie. Recoltarea are loc din prima decadă a lunii septembrie și până în prima decadă a lunii noiembrie. Fructele
trebuie culese manual, evitându-se recoltarea în orele cele mai calde ale zilei și expunerea directă la soare a fructelor
culese. Trebuie acordată o atenție deosebită desprinderii fructului de pe crenguță, astfel încât să nu fie afectat
pedunculul. În plus, pentru a se evita deteriorarea fructelor, trebuie îndepărtat firul metalic folosit la legarea
punguțelor de pergament.
3.6. Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.
Ambalarea fructelor cu indicația geografică protejată „Pesca di Leonforte” trebuie să se desfășoare în aria de producție,
pentru a se evita ca transportul și manipulările excesive să ducă la pătarea și deformarea fructelor și, prin urmare, la
atacul mucegaiurilor și al agenților patogeni, ceea ce ar compromite caracteristicile calitative ale produsului.
(1) Înlocuit de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din
domeniul calității produselor agricole și alimentare.
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Fructele cu indicația geografică protejată „Pesca di Leonforte” trebuie comercializate în casete sau cutii din carton sau
din lemn sau în coșuri de diverse forme cu o capacitate între 0,5 și 6 kg. Fiecare ambalaj trebuie să conțină fructe de
același soi, calibru și grad de coacere și din aceeași categorie. Culoarea, în raport cu ecotipul, trebuie să fie omogenă.
Fructele trebuie așezate într-un singur strat și separate unele de altele cu ajutorul unui material protector. Materialul
protector și/sau decorativ trebuie să fie nou, inodor și netoxic; de asemenea, produsul nu trebuie să intre în contact
cu cerneala și/sau lipiciul utilizate pentru ștampilare sau etichetare. În plus, ambalajele nu trebuie să conțină corpuri
străine.
Fiecare ambalaj trebuie sigilat în așa fel încât deschiderea să implice ruperea sigiliului, pentru ca produsul să nu poată
fi alterat în fazele ulterioare ale ambalării.
3.7. Norme specifice privind etichetarea
Pe etichetă trebuie să figureze logoul denumirii și simbolul grafic al UE.
Este interzisă adăugarea oricăror alte specificații care nu sunt prevăzute în mod expres. Se admite, totuși, utilizarea
unor trimiteri la mărci private, cu condiția ca acestea să nu aibă un sens laudativ sau să nu inducă în eroare
consumatorul.
Logoul denumirii este constituit dintr-un oval în interiorul căruia este reprezentat Granforte, monumentul simbol al
comunei Leonforte, peste care este suprapusă în prim-plan o piersică ambalată într-o punguță. În interiorul ovalului,
în partea de sus, la mijloc, apare mențiunea „Pesca di Leonforte”, iar în partea de jos, la mijloc, apare acronimul
„I.G.P.”. Desenul este înconjurat de o linie verde marcată, fondul este gălbui, Granforte este de aceeași culoare verde
ca mențiunile „Pesca di Leonforte” și „I.G.P.”, piersica este galbenă-portocalie și are o frunză verde; punguța este albă,
cu umbre gri și cu un fir negru care îi delimitează marginile și un fir negru pentru a indica închiderea.

4.

Delimitarea concisă a ariei geografice
Aria de producție a „Pesca di Leonforte” IGP cuprinde localitățile Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro și Agira, din
provincia Enna.

5.

Legătura cu aria geografică

5.1. Specificitatea ariei geografice
Aria în care se cultivă „Pesca di Leonforte” IGP se află în „inima” Siciliei. Solul este aluvionar și de o consistență
medie, profund, foarte argilos și bogat în substanțe organice. Clima este mediteraneană, caracterizată de veri lungi,
calde și secetoase și de ierni blânde și ploioase. Precipitațiile sunt concentrate în perioada octombrie-martie. În plus,
tocmai în aria delimitată a apărut și s-a dezvoltat în rândul agricultorilor practica învelirii în punguțe a fructelor din
pomi, asigurându-se astfel protecția de agenți infestanți și un proces normal de coacere, respectându-se totodată
momentul recoltării.
5.2. Specificitatea produsului
Duritatea, coacerea târzie și practica învelirii în punguțe deosebesc „Pesca di Leonforte” IGP de celelalte produse din
aceeași categorie comercială.
Aceste caracteristici permit introducerea pe piață a produsului după terminarea celorlalte produse din aceeași
categorie comercială. Recoltarea are loc din prima decadă a lunii septembrie și până în prima decadă a lunii
noiembrie. De mai multe decenii, produsul „Pesca di Leonforte” IGP se distinge prin practica învelirii în punguțe
a fructelor din pomi, utilizată ca metodă de combatere a muștei mediteraneene (Ceratitits capitata). Această metodă a
reprezentat, de-a lungul timpului, unul dintre aspectele cele mai deosebite ale acestui produs și a permis o rezistență
sporită a fructelor la fenomenul căderii premature din pomi, deoarece acestea sunt protejate de o punguță de hârtie
tip pergament argintat, rezistentă la ploi.
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5.3. Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația
sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)
Cererea de acordare a statutului de IGP pentru piersicile „Pesca di Leonforte” este justificată de reputația și noto
rietatea produsului, cunoscut pentru caracteristicile sale, cum ar fi fermitatea și coacerea tardivă, ceea ce permit
prezența pe piață în perioade în care de regulă nu există piersici în magazine. Munca depusă de cultivatorii de piersici
este fundamentală. Înțelegând că dețin un produs unic, aceștia au devenit administratorii propriilor producții.
Cultivatorii i-au implicat adesea pe membrii familiilor lor în operațiunile de învelire în punguțe, aceștia lucrând zi
și noapte. Vânzarea piersicilor a asigurat un venit care a dus la îmbunătățirea condițiilor de viață ale agricultorilor din
zonă.
De aproximativ douăzeci de ani, „Pesca di Leonforte” are un impact economic semnificativ nu doar în aria de
producție, ci și în teritoriile comunelor învecinate, cu ocazia „Sagra” (sărbătoare cu târg) anuală organizată în prima
duminică a lunii octombrie în centrul istoric al orășelului construit de Principele Nicolò Placido Branciforti în secolul
al XVII-lea. Acest eveniment dedicat promovării și punerii în valoare a produsului a fost instituit în 1982 de
administrația comunală de atunci pentru a încuraja dezvoltarea acestui fruct și pentru a face cunoscute consuma
torilor din insulă particularitățile acestui produs unic. Evenimentul, botezat „Sagra della pesca di Leonforte”, a
constituit, încă de la început, o ocazie de promovare a acestui fruct tomnatic.
Trimitere la publicarea caietului de sarcini
[articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 (1)]
Administrația actuală a lansat procedura națională de opoziție publicând propunerea de modificare a indicației geografice
protejate „Pesca di Leonforte” în Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 106 din 8 mai 2012. Textul consolidat al
caietului de sarcini este disponibil la adresa de internet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

(1) Înlocuit de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din
domeniul calității produselor agricole și alimentare.
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REGULAMENTUL (UE) NR. 426/2013 AL COMISIEI
din 8 mai 2013
de adaptare a Regulamentelor (CE) nr. 1120/2009, (CE) nr. 1121/2009, (CE) nr. 1122/2009 în ceea ce
privește punerea în aplicare a normelor privind plățile directe în Croația
cuplate în schema de plată unică. Perioada de referință de
care trebuie să se țină seama pentru astfel de investiții a
fost legată de anul integrării sectorului respectiv, așa cum
s-a hotărât de către statul membru. Aceleași prevederi
privind investițiile ar trebui să se aplice în cazul
Croației, deoarece Croația a pus în aplicare ajutoarele
cuplate în anumite sectoare care sunt supuse integrării
în schema de plată unică decuplată. Prin urmare, este
bine să se stabilească un termen limită până la care
trebuie finalizate investițiile în Croația pentru a putea fi
luate în considerare în sensul articolului 21 alineatul (1)
din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special
articolul 3 alineatul (4),
având în vedere actul de aderare a Croației, în special
articolul 50,
întrucât:
(1)

Croația ar trebui să adere la Uniunea Europeană la data
de 1 iulie 2013.

(2)

În conformitate cu secțiunea 4.III din anexa V la Actul de
aderare, rambursarea plăților directe acordate agricul
torilor din Croația pentru anul calendaristic 2013 este
condiționată de aplicarea de către Croația, înainte de
aderare, a unor norme identice cu cele stabilite pentru
astfel de plăți directe în regulamentele relevante ale
Consiliului și ale Comisiei. Croația a decis să aplice
schema de plată unică după aderarea sa. Prin urmare,
anul 2013 va fi primul an de punere în aplicare a
schemei respective în Croația în conformitate cu titlul
III capitolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor
norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru
agricultori în cadrul politicii agricole comune și de
instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricul
tori (1).

(3)

În Croația, dispozițiile privind reținerile din vânzarea de
drepturi la plată ar trebui să fie aceleași cu cele aplicate
de alte state membre care au o regionalizare a schemei de
plată unică.

(4)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 73/2009 coroborat cu articolul 21 din
Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al Comisiei din
29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare
a schemei de plată unică prevăzută în titlul III din Regu
lamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a
unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct
pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și
de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricul
tori (2), noile state membre care aplică schema de plată
unică pot utiliza rezerva națională pentru a aloca drepturi
la plată sau pot majora valoarea drepturilor la plată,
atunci când agricultorii au făcut investiții în sectoarele
supuse unei integrări complete sau parțiale a ajutoarelor

(1) JO L 30, 31.1.2009, p. 16.
(2) JO L 316, 2.12.2009, p. 1.

(5)

Capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009
stabilește norme de punere în aplicare a schemei de
plată unică în noile state membre care au aplicat
schema de plată unică pe suprafață. Capitolul respectiv
ar trebui să se aplice și Croației deoarece aceasta a decis
să aplice schema de plată unică începând cu data de
aderare.

(6)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 al
Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
73/2009 al Consiliului în ceea ce privește schemele de
ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV și V din
regulamentul respectiv (3) definește regiunile eligibile
pentru primirea primei pentru capre, iar anexa V
stabilește randamentul mediu de lapte menționat la
articolul 63 din regulamentul respectiv. Prin scrisoarea
din 14 septembrie 2012, Croația a comunicat Comisiei
informații relevante care trebuie să fie incluse în aceste
anexe.

(7)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al
Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
73/2009 al Consiliului în ceea ce privește
ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de
administrare și control în cadrul schemelor de ajutor
direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul
respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește
ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare
prevăzute pentru sectorul vitivinicol (4) definește modul
în care se va stabili raportul de referință pentru
menținerea terenurilor destinate pășunilor permanente
la nivel de stat membru în sensul articolului 6 alineatul
(2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest context,
este bine să se țină seama de aderarea Croației.

(8)

În conformitate cu articolul 57a din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009, Croația trebuie să creeze o rezervă națională

(3) JO L 316, 2.12.2009, p. 27.
(4) JO L 316, 2.12.2009, p. 65.
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specială pentru deminare din care se vor aloca drepturile
la plată pentru zonele deminate. Normele prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 în materie de identi
ficare și înregistrare a drepturilor la plată, precum și cele
referitoare la cererile de alocare a unor drepturi la plată
ar trebui să acopere și drepturile la plată pentru zonele
deminate.
(9)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1120/2009, (CE)
nr. 1121/2009 și (CE) nr. 1122/2009 ar trebui
adaptate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Adaptarea Regulamentului (CE) nr. 1120/2009
Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 16 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:
„În cazul Croației, procentajul de reducere prevăzut la
alineatele (1) și (2) din prezentul articol se aplică, după
deducerea din valoarea drepturilor la plată a unui prag egal
cu valoarea unitară calculează în conformitate cu articolul 59
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.”
2. La articolul 21 se adaugă următorul alineat (3):
„(3)
În cazul Croației, alineatul (1) se aplică mutatis
mutandis în ceea ce privește investițiile efectuate în sectoarele
supuse integrării într-o schemă de plată unică, așa cum se
aplică de către Croația începând din 2013. Se iau în
considerare numai investițiile finalizate înainte de
1 ianuarie 2013.”
3. În titlul III, denumirea capitolului 2 se înlocuiește cu urmă
toarea denumire:
„Aplicarea schemei de plată unică în noile state membre
care au aplicat schema de plată unică pe suprafață și în
Croația”
4. La articolul 28, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
În afară de cazul în care se prevede altfel în prezentul
capitol, prezentul regulament se aplică noilor state membre
care au aplicat schema de plată unică pe suprafață și
Croației.”
Articolul 2
Adaptarea Regulamentului (CE) nr. 1121/2009
Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 se modifică după cum
urmează:

9.5.2013

1. Anexa III se înlocuiește cu următorul text:
„ANEXA III
ZONE ELIGIBILE PENTRU PRIMA PENTRU CAPRE

1. Bulgaria: întreg teritoriul țării
2. Croația: întreg teritoriul țării
3. Cipru: întreg teritoriul țării
4. Portugalia: întreg teritoriul țării, cu excepția Insulelor
Azore
5. Slovenia: întreg teritoriul țării
6. Slovacia: toate zonele de munte, în sensul articolului 18
din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999”
2. În anexa V, se introduce următorul rând după Franța:
„Croația

5 571”.
Articolul 3

Adaptarea Regulamentului (CE) nr. 1122/2009
Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 3, se introduce următorul alineat (7a):
„(7a)
În cazul Croației, raportul de referință se stabilește
după cum urmează:
(a) terenurile destinate pășunilor permanente sunt terenurile
pe care agricultorii le-au declarat ca atare în 2013 în
conformitate cu articolul 13 alineatul (8) din prezentul
regulament.
Se scad terenurile care erau pășuni permanente în 2013
și care au fost împădurite în conformitate cu articolul 6
alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr.
73/2009;
(b) suprafața agricolă totală este suprafața agricolă totală
declarată de agricultori în 2013.”
2. La articolul 7 alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu
următorul text:
„(f) tipul de drept, mai ales drepturile speciale prevăzute de
articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, drep
turile la plată din rezerva națională specială pentru
deminare din Croația prevăzute la articolul 57a
alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și
drepturile atribuite în conformitate cu articolul 68
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr.
73/2009 și drepturile la plată care fac obiectul unei
derogări conform articolului 64 alineatul (2) din Regu
lamentul (CE) nr. 73/2009;”
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3. La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Cererile de alocare sau, după caz, de creștere a drep
turilor la plată în cadrul schemei de plată unică sunt depuse
până la o dată stabilită de către statele membre care nu
trebuie să depășească data de 15 mai din primul an de
aplicare a schemei de plată unică, de integrare a ajutorului
cuplat, de aplicare a articolelor 46, 47 și 48 din Regula
mentul (CE) nr. 73/2009 sau în anii de aplicare a articolelor
41, 57, 57a sau a articolului 68 alineatul (1) litera (c) din
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regulamentul respectiv. Cu toate acestea, Estonia, Letonia,
Lituania, Finlanda și Suedia pot stabili o dată ulterioară
care nu poate depăși data de 15 iunie.”
Articolul 4
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare sub rezerva și la data
intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 427/2013 AL COMISIEI
din 8 mai 2013
privind autorizarea selenometioninei produsă de Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 ca aditiv
pentru hrana tuturor speciilor de animale și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1750/2006,
(CE) nr. 634/2007 și (CE) nr. 900/2009 în ceea ce privește suplimentarea maximă cu drojdie
seleniată
(Text cu relevanță pentru SEE)

(CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui
preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la
prezentul regulament.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),

(6)

În avizul menționat mai sus autoritatea a reiterat reco
mandarea din avizul său din 15 martie 2011 (3) de a se
limita suplimentarea maximă cu drojdie seleniată la
0,2 mg Se/kg de hrană completă pentru animale, din
motive de siguranță a consumatorilor. Drojdiile
seleniate sunt deja autorizate de Regulamentele (CE)
nr. 1750/2006 (4), (CE) nr. 634/2007 (5) și (CE)
nr. 900/2009 (6) ale Comisiei. În consecință, aceste auto
rizații ar trebui să fie modificate în conformitate cu anexa
la prezentul regulament. În cazul în care se adaugă, de
asemenea, compuși anorganici ai seleniului în hrana
pentru animale, suplimentarea cu seleniu organic nu ar
trebui să depășească 0,2 mg/kg de hrană completă pentru
animale.

(7)

Deoarece utilizarea în continuare a drojdiilor seleniate ca
aditiv pentru hrana animalelor la rate de încorporare de
peste 0,20 mg Se/kg hrană completă pentru animale
poate cauza un risc pentru sănătatea umană, materiile
prime pentru hrana animalelor și hrana combinată
pentru animale cu niveluri mai ridicate de drojdii
seleniate trebuie să fie eliminate treptat. Cu toate
acestea, din motive practice, ar trebui să se permită o
perioadă de tranziție limitată pentru ca părțile interesate
să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
lanțul alimentar și sănătatea animală,

întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, precum și
motivele și procedurile de acordare a unei astfel de auto
rizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare
pentru selenometionina produsă de Saccharomyces
cerevisiae NCYC R646. Cererea respectivă a fost însoțită
de informațiile și documentele necesare în temeiul arti
colului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea selenometioninei, un
compus organic al seleniului produs de Saccharomyces
cerevisiae NCYC R646, ca aditiv pentru hrana tuturor
speciilor de animale, urmând a fi clasificat în categoria
„aditivi nutriționali”.

(4)

(5)

În avizul său din 15 iunie 2012 (2), Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în
continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile
de utilizare propuse, selenometionina produsă de Saccha
romyces cerevisiae NCYC R646 nu are efecte adverse asupra
sănătății animalelor, a sănătății oamenilor sau asupra
mediului și că utilizarea sa poate fi considerată ca o
sursă eficientă de seleniu pentru toate speciile de
animale. Autoritatea nu consideră necesară prevederea
unor cerințe specifice de monitorizare după introducerea
pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul
privind metoda de analiză a aditivului în hrana anima
lelor, prezentat de laboratorul de referință înființat în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.
Evaluarea selenometioninei produse de Saccharomyces
cerevisiae NCYC R646 arată că sunt îndeplinite condițiile
de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi
nutriționali” și grupului funcțional „compuși de oligoelemente”,
este autorizat ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile
prevăzute în anexa respectivă.
Articolul 2
În coloana 9 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1750/2006,
textul de la linia „3b8.10” se înlocuiește cu următorul text:
„1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de
preamestec.
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

EFSA Journal 2011; 9(4):2110.
JO L 330, 28.11.2006, p. 9.
JO L 146, 8.6.2007, p. 14.
JO L 256, 29.9.2009, p. 12.
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2. Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării, utili
zatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie,
ochelari de protecție și mănuși.
3. Suplimentarea maximă cu seleniu organic: 0,20 mg Se/kg
de hrană completă pentru animale cu un conținut de
umiditate de 12 %.”
Articolul 3
În coloana 9 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 634/2007,
textul de la linia „3b8.11” se înlocuiește cu următorul text:
„1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de
preamestec.
2. Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării, utili
zatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie,
ochelari de protecție și mănuși.
3. Suplimentarea maximă cu seleniu organic: 0,20 mg Se/kg
de hrană completă pentru animale cu un conținut de
umiditate de 12 %.”
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„1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de
preamestec.
2. Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării, utili
zatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie,
ochelari de protecție și mănuși.
3. Suplimentarea maximă cu seleniu organic: 0,20 mg Se/kg
de hrană completă pentru animale cu un conținut de
umiditate de 12 %.”
Articolul 5
Fabricarea hranei pentru animale care conține drojdie seleniată
în conformitate cu nivelurile maxime menționate în Regula
mentele (CE) nr. 1750/2006, (CE) nr. 634/2007 și (CE)
nr. 900/2009 trebuie să se conformeze cerințelor privind
noile conținuturi maxime cât mai curând posibil și cel târziu
până la 28 iulie 2013. Hrana pentru animale care conține
drojdie seleniată în conformitate cu nivelurile maxime
prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 1750/2006, (CE)
nr. 634/2007 și (CE) nr. 900/2009 poate fi utilizată până la
epuizarea stocurilor.

Articolul 4

Articolul 6

În coloana 9 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 900/2009,
textul de la linia „3b8.12” se înlocuiește cu următorul text:

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ

Numele
titularului
autorizației

Aditiv

Specia sau
categoria de
animale

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda
analitică

Vârsta maximă

Conținutul
maxim

Conținut maxim de element (Se)
în mg/kg de hrană completă
pentru animale cu un conținut de
umiditate de 12 %

Alte dispoziții

Sfârșitul
perioadei de
autorizare

RO

Numărul de
identificare al
aditivului

Conținutul
minim

Categoria: aditivi nutriționali. Grupa funcțională: compuși de oligoelemente
3b813

—

Selenome
tionină
produsă de
Saccharomyces
cerevisiae
NCYC R646

Toate
speciile

Preparat din seleniu organic:
Conținutul de seleniu: 1 000 până la 2 650 mg
Se/kg
Seleniu organic > 98 % din seleniul total
Selenometionină > 70 % din seleniul total
Caracterizarea substanței active
Selenometionină produsă de Saccharomyces cere
visiae NCYC R646
Metoda de analiză (1)
Pentru determinarea selenometioninei
aditivul pentru hrana animalelor:

în

—

0,50 (total)

1. Aditivul se adaugă în
hrana pentru animale sub
formă de preamestec.
2. Pentru siguranța utilizato
rilor: în timpul manipu
lării, utilizatorii trebuie să
poarte mască de protecție
respiratorie, ochelari de
protecție și mănuși.
3. Suplimentarea maximă cu
seleniu organic:
0,20 mg Se/kg de hrană
completă pentru animale
cu
un
conținut
de
umiditate de 12 %.

cromatografie lichidă de înaltă performanță și
plasmă cuplată inductiv-spectrometrie de masă
(HPLC-ICPMS) după digestie proteolitică triplă.

29 mai 2023
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(Drojdie
seleniată
inactivă)

Caracterizarea aditivului

Pentru determinarea seleniului total în aditivul
pentru hrana animalelor:
plasmă cuplată inductiv-spectrometrie de masă
(ICPMS) după digestie cu microunde folosind
HNO3/H2O2.
Pentru determinarea seleniului total în preames
tecuri și hrana pentru animale:
spectrometrie de absorbție atomică cu generare
de hidruri (HGAAS) după digestie cu microunde
folosind HNO3/H2O2 (EN 16159: 2012).

9.5.2013

(1) Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.

9.5.2013
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 428/2013 AL COMISIEI
din 8 mai 2013
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce privește dispozițiile OACI menționate
la articolul 3 alineatul (1) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 929/2010
(Text cu relevanță pentru SEE)

timp, înaintea datei de 15 noiembrie 2012. Prin urmare,
prezentul regulament ar trebui să se aplice retroactiv.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parla
mentului European și al Consiliului din 10 martie 2004
privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a
traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în
special articolul 3 alineatul (5),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 al Comisiei
din 4 iulie 2006 de stabilire a cerințelor privind proce
durile pentru planurile de zbor în faza premergătoare
zborului pentru cerul unic european (2) face trimitere la
diverse dispoziții aplicabile depunerii, acceptării și distri
buirii planurilor de zbor, precum și la modificări aduse
elementelor esențiale ale planului de zbor în faza premer
gătoare zborului, care sunt prevăzute de Organizația
Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare
„OACI”). De la adoptarea Regulamentului (CE)
nr. 1033/2006 și a Regulamentului (UE) nr. 929/2010
al Comisiei din 18 octombrie 2010 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce privește
dispozițiile OACI menționate la articolul 3 alineatul
(1) (3), dispozițiile respective au fost modificate de OACI.
Trimiterile din Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 trebuie
actualizate pentru a se respecta obligațiile juridice inter
naționale ale statelor membre și pentru a se asigura
coerența cu cadrul de reglementare internațional.
Dispozițiile finale ale OACI privind planul de zbor
pentru 2012 au fost aprobate și urmau să se aplice
începând de la 15 noiembrie 2012. În consecință,
prezentul regulament ar trebui să se aplice de la
aceeași dată. Dat fiind însă faptul că publicarea respec
tivelor dispoziții ale OACI a avut loc doar la data de
30 decembrie 2012, nu s-a putut face trimitere la ele la

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 ar trebui
modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Textul anexei la Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 se înlo
cuiește cu următorul text:
„Dispoziții OACI menționate la articolul 3 alineatul (1)
1. Capitolul 3 secțiunea 3.3 (Planuri de zbor) din anexa 2
OACI – Regulile aerului (ediția a zecea din iulie 2005,
inclusiv toate modificările până la nr. 42).
2. Capitolul 4 secțiunea 4.4 (Planuri de zbor) și capitolul 11
punctul 11.4.2.2 (Mesaje de mișcare) din OACI PANSATM Doc. 4444 (ediția a cincisprezecea din 2007,
inclusiv toate modificările până la nr. 4).
3. Capitolul 2 (Planuri de zbor) și capitolul 6 punctul 6.12.3
(Boundary estimates/Estimări ale limitelor) din procedurile
suplimentare regionale, Doc. 7030, Proceduri suplimentare
regionale europene (EUR) (ediția a cincea din 2008,
inclusiv toate modificările până la nr. 7).”
Articolul 2
Regulamentul (UE) nr. 929/2010 se abrogă.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 15 noiembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 26.
(2) JO L 186, 7.7.2006, p. 46.
(3) JO L 273, 19.10.2010, p. 4.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 429/2013 AL COMISIEI
din 8 mai 2013
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și
legume
din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate
în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),
având în vedere Regulamentul de punere în
nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
Consiliului în sectorul fructelor și legumelor
fructelor și legumelor procesate (2), în special
alineatul (1),

aplicare (UE)
de stabilire a
1234/2007 al
și în sectorul
articolul 136

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare
zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alinea
tul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile.
Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în
vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Re
gulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt sta
bilite în anexa la prezentul regulament.

întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011
prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru
stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jur
nalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2013.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe (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

Valoarea forfetară de import

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA BiH/20/2013 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE
din 24 aprilie 2013
privind numirea Șefului Elementului UE al Structurii de Comandă de la Napoli pentru operația
militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina
(2013/216/PESC)
COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

(6)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22
privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind
Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea
și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii
care au implicații în materie de apărare.

(7)

Consiliul European de la Copenhaga din 12 și
13 decembrie 2002 a adoptat o declarație prin care se
afirmă că acordurile „Berlin plus” și punerea lor în
aplicare se aplică numai acelor state membre ale UE
care sunt fie membre NATO, fie părți la „Parteneriatul
pentru Pace” și care au încheiat, în consecință, acorduri
de securitate bilaterale cu NATO,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 38 al treilea paragraf,
având în vedere Acțiunea comună 2004/570/PESC a Consiliului
din 12 iulie 2004 privind operația militară a Uniunii Europene
în Bosnia și Herțegovina (1), în special articolul 6,
întrucât:
(1)

Pe calea unui schimb de scrisori între Secretarul General/
Înaltul Reprezentant și Secretarul General al NATO din
28 septembrie 2004 și respectiv din 8 octombrie 2004,
Consiliul Atlanticului de Nord și-a exprimat acordul de al pune la dispoziție pe Șeful Statului Major al Cartierului
General al Comandamentului Forței Întrunite de la
Napoli pentru funcția de Șef al Elementului UE al
Structurii de Comandă de la Napoli.

(2)

În temeiul articolului 6 din Acțiunea comună
2004/570/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic
și de securitate (COPS) să exercite conducerea politică și
strategică a operației militare UE.

(3)

La 15 iunie 2010, COPS a adoptat Decizia
BiH/16/2010 (2) de numire a generalului-locotenent
Leandro DE VICENTI ca Șef al Elementului UE al Structurii
de Comandă de la Napoli pentru operația militară a
Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina.

(4)

(5)

Comandantul operației UE a recomandat numirea șefului
Statului Major al Comandamentului Forței Întrunite de la
Napoli, generalul Leonardo DI MARCO, ca șef al
Elementului UE al Structurii de Comandă de la Napoli
pentru a îi succeda generalului-locotenent Leandro DE
VICENTI.
Comitetul militar al UE a sprijinit această recomandare.

(1) JO L 252, 28.7.2004, p. 10.
(2) JO L 155, 22.6.2010, p. 33.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Generalul Leonardo DI MARCO este numit în funcția de Șef al
Elementului UE al Structurii de Comandă de la Napoli pentru
operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina
începând de la 28 aprilie 2013.
Articolul 2
Decizia BiH/16/2010 se abrogă.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la 28 aprilie 2013.

Adoptată la Bruxelles, 24 aprilie 2013.
Pentru Comitetul politic și de securitate
Președintele
O. SKOOG
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 363/2013 al Consiliului din 22 aprilie 2013 privind
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Siria
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 111 din 23 aprilie 2013)
La pagina 2, în anexa II, punctul A „Persoane” se va citi după cum urmează:
„A. Persoane
Nume

Data includerii
pe listă

Informații de identificare

Motive

Data nașterii: 11 septembrie 1965;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. D1903

Președintele Republicii; a autorizat și supravegheat repre
siunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

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

Data nașterii: 8 decembrie 1967;
pașaport diplomatic nr. 4138

Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comanda
mentului central al Baas, șeful Gărzii Republicane; fratele
președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al violențelor
împotriva manifestanților.

9.5.2011

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias
Mamlouk)

Data nașterii: 19 februarie 1946;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. 983

Șeful Direcției de Informații Generale siriene (GID); implicat
în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

4.

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

Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Daraa; văr al
președintelui Bashar AlAssad; implicat în violențe împotriva
manifestanților.

9.5.2011

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

Data nașterii: 2 aprilie 1971;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. 2246

Colonel care conduce o unitate în cadrul Direcției de
Informații Generale, secția Damasc; văr al președintelui
Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicat
în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

6.

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

Data nașterii: 20 mai 1951;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic
nr. D000001300

Șef al Direcției de Securitate Politică; implicat în violențe
împotriva manifestanților.

9.5.2011

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

Șef al Securității Politice la Banyas, implicat în violențe
împotriva manifestanților la Baida.

9.5.2011

8.

Rami (
(
)

Data nașterii: 10 iulie 1969;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. 454224

Om de afaceri sirian; văr al președintelui Bashar Al-Assad,
controlează fondurile de investiții Al Mahreq, Bena
Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company și,
din această postură, finanțează și sprijină regimul.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Hama;
pașaport diplomatic nr. D0005788

Șeful Serviciului de Informații Militare (SMI) sirian; implicat
în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene
siriene; implicat în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Data nașterii: 3 mai 1953;
Locul nașterii: Daraa;
pașaport diplomatic nr.
D000000887

Șeful Serviciului de Informații Militare, secția guvernoratul
Damasc; implicat în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Data nașterii: 18 iunie 1962;
Locul nașterii: Kerdala;
pașaport nr. 88238

Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de
membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

)

)

)

) Makhlouf

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)
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Nume

13.

Munzir (
Al-Assad (

)
)

9.5.2013

Data includerii
pe listă

Informații de identificare

Motive

Data nașterii: 1 martie 1961;
Locul nașterii: Latakia;
pașaport nr. 86449 și nr. 842781

Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de
membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

14.

Asif (
) Shawkat
(
)

Data nașterii: 15 ianuarie 1950;
Locul nașterii: Al-Madehleh, Tartus

Adjunct al șefului Statului-Major pentru securitate și
cercetare aeriană; implicat în violențe împotriva populației
civile.

23.5.2011

15.

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

Data nașterii: 20 iulie 1941;
locul nașterii: Damasc

Șeful Biroului de Securitate Națională sirian; implicat în
violențe împotriva populației civile.
Ar fi decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012.

23.5.2011

16.

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

Data nașterii: 10 decembrie 1938

Vicepreședinte al Siriei; implicat în violențe împotriva popu
lației civile.

23.5.2011

17.

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

Data nașterii: 10 aprilie 1937 (dată
alternativă 20 mai 1937);
Locul nașterii: Hama;
pașaport diplomatic nr. 0002250
pașaport nr. 000129200

Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate
națională; implicat în violențe împotriva populației civile.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Data nașterii: 20 mai 1966;
pașaport nr. 002954347

Om de afaceri sirian și agent local pentru mai multe societăți
străine; persoană asociată lui Maher al-Assad, administrează
o parte din interesele financiare si economice ale acestuia și,
din această postură, asigură finanțare regimului.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

Data nașterii: 21 ianuarie 1973;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. N001820740

Frate al lui Rami Makhlouf și ofițer GID implicat în violențe
împotriva populației civile.

23.5.2011

20.

Bassam (
)
Al Hassan (
(alias Al Hasan)

Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în
violențe împotriva populației civile.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Șef al Statului-Major al forțelor armate răspunzător pentru
implicarea militară în violențele împotriva manifestanților
pașnici.
Decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012

23.5.2011

22.

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

Data nașterii: 21 ianuarie 1973;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. N002848852

Președinte al Syriatel, care transferă 50 % din profiturile sale
guvernului sirian, prin intermediul contractului său de
licență.

23.5.2011

23.

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

Data nașterii: 1951 sau 1946 sau
1956;
Locul nașterii: Kerdaha

Șeful serviciului de protecție a președintelui; implicat în
violențe împotriva manifestanților; văr primar al
președintelui Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

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

Director al Military Housing Establishment; sursă de
finanțare a regimului; văr primar al președintelui Bashar
Al-Assad.

23.6.2011

)
)

)
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Informații de identificare

Data nașterii: 1 septembrie 1957;
Locul nașterii: Yazd, Iran

L 127/29

Motive

Data includerii
pe listă

Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției
Iraniene implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea
regimului din Siria pentru înăbușirea protestelor din Siria.

23.6.2011

Comandant al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene
(IRGC) - Qods, implicat în furnizarea de echipament și în
sprijinirea regimului din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

Comandant adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Corpului
Gardienilor Revoluției Iraniene, implicat în furnizarea de
echipament și în sprijinirea regimului din Siria să înăbușe
protestele din Siria.

23.6.2011

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

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; asigură finanțare
regimului.

23.6.2011

29.

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

Partener de afaceri al lui Maher Al-Assad și responsabil cu
gestionarea unora dintre interesele sale de afaceri; asigură
finanțare regimului.

23.6.2011

30.

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

Șef al Serviciului de Informații Militare sirian în orașul
Hama, implicat în represiunea împotriva manifestanților.

1.8.2011

31.

General-maior Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Șef al Departamentului de securitate internă al Direcției de
Informații Generale; implicat în violențe împotriva populației
civile.

1.8.2011

32.

Mr Mohammed (
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Data nașterii: 19.10.1932;
Locul nașterii: Latakia, Siria,

Asociat apropiat și unchi matern al lui Bashar și Mahir alAssad. Partener de afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad
Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

Locul nașterii: Latakia

Asociat al lui Mahir al-Assad în cadrul miliției Shabiha.
Implicat direct în represiune și în violențe împotriva popu
lației civile, precum și în coordonarea grupărilor miliției
Shabiha.

1.8.2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Adjunctul lui Maher Al-Assad, șeful unității de poliție
militară a diviziei a 4-a a armatei, implicat în represiune.

23.8.2011

25.

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

26.

General-maior 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 nașterii: 1963;
Locul nașterii: Teheran, Iran
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Informații de identificare

9.5.2013

Motive

Data includerii
pe listă

Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului
Apărării sirian, punctul inițial al tuturor achizițiilor de
armament ale armatei siriene.

23.8.2011

Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați
în posturi-cheie. Finanțare pentru Shabiha în regiunea
Latakia.

23.8.2011

General de brigadă
Rafiq (
) (alias
Rafeeq) Shahadah
(
) (alias Shahada,
Shahade, Shahadeh,
Chahada, Chahade,
Chahadeh, Chahada)

Șeful secției 293 (afaceri interne) din Damasc a Serviciului de
Informații Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune
și în violențe împotriva populației civile din Damasc.
Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme stra
tegice și de informații militare.

23.8.2011

38.

General de brigadă
Jamea (
) Jamea
(
)(alias Jami Jami,
Jame', Jami')

Șeful secției din Dayr az-Zor a Serviciului de Informații
Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în
violențe împotriva populației civile din Dayr az-Zor și din
Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Ministru adjunct, fost ministru al apărării, trimisul special al
președintelui Bashar Al-Assad.
Ar fi decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012

23.8.2011

40.

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

Asistentul secretarului regional al Partidului Socialist Arab
Baas din 2005, director pe probleme de securitate
națională al partidului regional Baas în perioada 20002005. Fost guvernator al orașului Hama (1998 – 2000).
Asociat apropiat al președintelui Bashar Al-Assad și al lui
Maher Al-Assad. Factor de decizie la nivel înalt în cadrul
regimului de represiune împotriva populației civile.

23.8.2011

41.

Ali (

Responsabil de asasinatele din Hama din 1980, a fost
rechemat la Damasc în calitate de consilier special al
președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

General de brigadă
Nawful (
) (alias
Nawfal, Nofal) AlHusayn (
)
(alias Al-Hussain,
Al-Hussein)

Șeful secției din Idlib a Serviciului de Informații Militare
(SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile din provincia Idlib.

23.8.2011

43.

General de brigadă
Husam (
) Sukkar
(
)

Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier
prezidențial pentru agențiile de securitate, implicat în
represiune și violențe împotriva populației civile.

23.8.2011

44.

General de brigadă
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Șeful secției din Homs a Serviciului de Informații Militare
(SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile din Homs.

23.8.2011

45.

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

Adjunct al șefului Statului-Major pentru operațiuni și
instruire militară pentru armata siriană. Implicat direct în
represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

35.

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

36.

Nizar Al-Assad
)
(

37.

) Douba (

Văr al lui Bashar Al-Assad; fost
director al companiei «Nizar
Oilfield Supplies».

Data nașterii: 1935;
Locul nașterii: Alep

)

Data nașterii: 1951
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Informații de identificare
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Motive

Data includerii
pe listă

Șeful secției de informații a Direcției de Informații Generale.
Implicat direct în represiune și în violențe împotriva popu
lației civile din Siria.

23.8.2011

Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher Al-Assad în cadrul
miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile, precum și în coordonarea
grupurilor miliției Shabiha.

23.8.2011

Partener de afaceri apropiat al lui Maher Al-Assad. Cunoscut
pentru sprijinul economic acordat regimului din Siria.

23.8.2011

Fiul lui Ahmad Chehabi;
Data nașterii: 7 mai 1972

Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Alep. Vice
președinte al Cham Holding. Acordă sprijin economic
regimului sirian.

2.9.2011

Tarif (
) Akhras
(
,
) (alias
Al Akhras)

Data nașterii: 2 iunie 1951;
Locul nașterii: Homs, Siria;
Pașaport sirian nr. 0000092405

Om de afaceri de succes care beneficiază de pe urma
regimului pe care îl sprijină. Fondator al grupului Akhras
(mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al
Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu
familia președintelui Al-Assad. Membru al Consiliului Fede
rației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat spații indus
triale și rezidențiale pentru tabere improvizate de detenție,
precum și sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare
pentru tancuri).

2.9.2011

51.

Issam (
(
)

) Anbouba

Președinte al societății Anbouba
pentru Industrii din domeniul
agricol.
Data nașterii: 1952;
Locul nașterii: Homs, Siria

Furnizează sprijin financiar pentru aparatul represiv și pentru
grupările paramilitare care exercită acte de violență asupra
populației civile din Siria. Pune la dispoziție proprietăți
imobiliare (spații, depozite) pentru centre de detenție impro
vizate. Are relații financiare cu înalți funcționari sirieni.

2.9.2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Data nașterii: 1.1.1958;
Locul nașterii: Damasc;
Pașaport nr. 004415063 expiră la
6.5.2015 (sirian)

Asociat în afaceri lui Ihab Makhlour și Nizar al-Assad (i s-au
aplicat sancțiuni la 23.8.2011); coproprietar, împreună cu
Rami Makhlour, al al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic
Services) - societate de schimb valutar, care sprijină politica
Băncii Centrale a Siriei

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Daraa

Adib Mayaleh este responsabil pentru acordarea de sprijin
economic și financiar regimului sirian în calitatea sa de
guvernator al Băncii Centrale a Siriei

15.5.2012

54.

General-maior Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (alias
Al-Ahmed)

Comandant al Forțelor Speciale. Răspunzător pentru
utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teri
toriul sirian

14.11.2011

55.

Colonel Lu'ai (
)
(alias Louay) al-Ali
(
)

Șeful secției din Daraa a Serviciului de Informații Militare
sirian. Răspunzător pentru violențele din Daraa.

14.11.2011

56.

General-locotenent Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Adjunct al șefului Statului-Major pentru personal și forță de
muncă. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva
protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

57.

General-locotenent
Jasim (
) (alias
Jasem, Jassim, Jassem)
al-Furayj (
)
(alias Al-Freij)

Șeful Statului-Major. Răspunzător pentru utilizarea violenței
împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

46.

General de brigadă
Ghassan (
) Khalil
(
) (alias Khaleel)

47.

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

48.

Samir (
(
)

49.

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

50.

Locul nașterii: Latakia

) Hassan

)
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Șef de batalion în cadrul Gărzii Republicane. Apropiat al lui
Maher al-Assad și al președintelui al-Assad. Implicat în repre
siunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a 4a. Consilier al lui Maher al-Assad și coordonator al
operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea
împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Conduce milițiile familiei Berri. Responsabil cu milițiile proguvernamentale implicate în represiunea împotriva popu
lației civile la Alep.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la repre
siunea violentă și la apelul la violență împotriva populației
civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

62.

General-maior Zuhair
(
) (alias Zouheir,
Zuheir, Zouhair)
Hamad (
)

Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul
sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

63.

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

Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de
informații al armatei terestre). Participare la represiunea
violentă și la apelul la violență împotriva populației civile
pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la repre
siunea violentă și la apelul la violență împotriva populației
civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

65.

General-maior Nazih
(
)

Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul
sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

66.

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

Comandant de batalion în cadrul diviziei a 4-a. Răspunzător
pentru represiunea împotriva populației civile la Deïr el-Zor.

14.11.2011

67.

General-maior Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru
violențe împotriva protestatarilor din Homs.

14.11.2011

68.

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

Consilier juridic și financiar al lui Rami Makhlouf și al lui
Khaldoun Makhlouf și gestionar al afacerilor acestora.
Implicat alături de Bashar Al-Assad în finanțarea unui
proiect imobiliar din Latakia. Sprijină financiar regimul.

14.11.2011

69.

General-locotenent
Talal (
) Mustafa
(
) Tlass (

Adjunct al șefului Statului-Major pentru logistică și aprovi
zionare. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva
protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor
Armate Aeriene siriene. Răspunzător pentru utilizarea
violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și
torturarea protestatarilor.

14.11.2011

58.

General Aous (
(Aws) Aslan (

59.

General Ghassan
(
) Belal (

60.

70.

)

Data nașterii: 1958

)

)

General-maior Fu'ad
(
) Tawil (
)

Născut la sau în jurul datei de
3 aprilie 1973;
Locul nașterii: Damasc

)

Data nașterii: 24 august 1959;
Locul nașterii: Damasc
Adresa: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building, Damasc.
Pașaport sirian nr. 004326765,
eliberat la 2 noiembrie 2008,
valabil până în noiembrie 2014.
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71.

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

Data nașterii: 24.10.1960

Sora lui Bashar Al-Assad și soția adjunctului șefului StatuluiMajor pentru securitate și cercetare aeriană Asif Shawkat. În
virtutea relațiilor personale și financiare strânse cu
președintele Siriei Bashar Al-Assad și alte persoane
importante ale regimului sirian, aceasta a beneficiat de pe
urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

72.

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

Data nașterii: 11.8.1975;
Locul nașterii: Londra; Regatul Unit
Pașaport nr. 707512830 expiră
22.9.2020;
Nume anterior căsătoriei: Al
Akhras

Soția președintelui Bashar Al-Assad. În virtutea relațiilor
personale și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar
Al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian,
fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

73.

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

Data nașterii: 2.2.1970;
Locul nașterii: Damasc;
Pașaport nr. (sirian): 0000000914;
Nume anterior căsătoriei: Al Jadaan

Soția lui Maher Al-Assad; în această calitate a beneficiat de
pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

74.

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

Data nașterii: 1934;
Nume anterior căsătoriei: Makhlouf

Mama președintelui Al-Assad. În virtutea relațiilor personale
și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar Al-Assad,
aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în
strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

75.

General-locotenent
Fahid (
) (alias Fahd)
Al-Jassim (
)

Șef al Statului-Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

76.

General-maior Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (alias
Al-Hasan)

Adjunct al șefului Statului-Major. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

77.

General de brigadă
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)

Divizia a 14-a. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

78.

General de brigadă Ali
(
) Barakat (
)

Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat
în violențele din Homs.

1.12.2011

79.

General de brigadă
Talal (
) Makhluf
(
) (alias
Makhlouf)

Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat
în violențele din Homs.

1.12.2011

80.

General de brigadă
Nazih (
) (alias
Nazeeh) Hassun
(
) (alias Hassoun)

Serviciul de Informații al Forțelor Armate Aeriene siriene.
Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011
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81.

Căpitan Maan (
)
(alias Ma'an ) Jdiid
(
) (alias Jdid,
Jedid, Jedeed, Jadeed,
Jdeed)

Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

82.

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

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

83.

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

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

85.

General de brigadă
Jawdat (
) Ibrahim
(
) Safi (
)

Comandantul Regimentului 154

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în
vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

General-maior
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

Comandantul Diviziei a 4-a

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în
vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

Comandantul Regimentului al 35lea Operații Speciale

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Baniyas și
Deraa

23.1.2012

87.

General-maior
Ramadan (
Mahmoud (
Ramadan (

)

)

)
)

88.

General de brigadă
Ahmed ( ) (alias
Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

Comandantul Brigăzii a 132-a

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Deraa, folosind
inclusiv mitraliere și artilerie antiaeriană.

23.1.2012

89.

General-maior Naim
(
) (alias Naaeem,
Naeem, Na'eem, Naaim,
Na'im) Jasem (
)
Suleiman (
)

Comandantul Diviziei a 3-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.

23.1.2012

90.

General de brigadă
Jihad (
) Mohamed
(
) (a.k.a
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Comandantul Brigăzii a 65-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.

23.1.2012
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91.

General-maior Fo'ad
(
) (alias Fouad,
Fu'ad) Hamoudeh
) (alias
(
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Comandantul operațiilor militare de
la Idlib

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Idlib, la
începutul lui septembrie 2011

23.1.2012

92.

General-maior Bader
(
) Aqel (
)

Comandantul Operațiilor Speciale

A dat ordin soldaților să adune cadavrele și să le predea
serviciilor secrete (mukhabarat) și este răspunzător pentru
violențele din Bukamal.

23.1.2012

93.

General de brigadă
Ghassan (
) Afif
(
) (alias Afeef)

Comandantul Regimentului al 45lea

Comandant al operațiilor militare din Homs, Baniyas și Idlib.

23.1.2012

94.

General de brigadă
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (alias
Maarouf, Ma'ruf)

Comandantul Regimentului al 45lea

Comandant al operațiilor militare din Homs. A dat ordin să
se tragă în protestatari la Homs.

23.1.2012

95.

General de brigadă
Yousef (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Comandantul Brigăzii a 134-a

A dat ordin trupelor să tragă în case și în oamenii de pe
acoperișuri, în timpul funeraliilor de la Talbiesh ale protes
tatarilor uciși în ziua precedentă.

23.1.2012

96.

General de brigadă
Jamal (
) Yunes
(
) (alias Younes)

Comandantul Regimentului al 555lea

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

General de brigadă
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.

23.1.2012

98.

General de brigadă Ali
(
) Dawwa

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.

23.1.2012

99.

General de brigadă
Mohamed ( ) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (alias
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Comandantul Brigăzii a 106-a,
Garda prezidențială

A dat ordin trupelor să îi bată pe protestatari cu bastoane și
apoi să îi aresteze. Răspunzător pentru reprimarea protesta
tarilor pașnici de la Douma.

23.1.2012

100.

General-maior Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Comandantul Diviziei a 5-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari în provincia
Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Directorul Secției regionale
Suwayda (Departamentul Serviciilor
de Informații Militare)

În calitate de director al Secției Suwayda a Departamentului
Serviciilor de Informații Militare, răspunzător pentru încar
cerări arbitrare și torturarea deținuților la Suwayda.

23.1.2012

)
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102.

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

Directorul Secției regionale Deraa
(Direcția de Securitate Generală)

În calitate de director al Secției regionale Deraa a Direcției de
Securitate Generală, răspunzător pentru încarcerări arbitrare
și torturarea deținuților la Deraa.

23.1.2012

103.

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

Directorul Secției de anchetă
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al Secției de Anchetă a Direcției de
Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și
torturarea deținuților.

23.1.2012

104.

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

Directorul Secției Operative
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al Secției Operative a Direcției de
Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și
torturarea deținuților.

23.1.2012

105.

Nasser (
) (alias
Naser) Al-Ali (
)
(alias General de
brigadă Nasr al-Ali)

Directorul Secției regionale Deraa
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al secției regionale Deraa din cadrul
Direcției de Securitate Politică, îi revine răspunderea pentru
încarcerarea și torturarea deținuților. Din aprilie 2012 este
director al secției Deraa din cadrul Direcției de Securitate
Politică (fost director al secției regionale Homs).

23.1.2012

106.

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

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: provincia Daraa

Prim-ministru și fost ministru al sănătății. În calitate de
prim-ministru, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

27.2.2012

107.

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

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Alep

Ministru de Interne. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

1.12.2011

108.

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

Data nașterii: 1945;
Locul nașterii: Damasc

Ministru de finanțe. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

1.12.2011

109.

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

Data nașterii: 1 august 1961;
Locul nașterii: lângă Damasc

Ministrul electricității. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Data nașterii: 1954;
Locul nașterii: Tartus

Viceprim-ministru pentru servicii, ministrul administrației
locale. În această calitate, îi revine răspunderea pentru repre
siunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012
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111.

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

Data nașterii: 1958;
Locul nașterii: Damasc

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012

112.

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

Data nașterii: 1957;
Locul nașterii: Hama

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012

113.

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

Data nașterii: 1960;
Locul nașterii: provincia Sweida

Ministrul afacerilor președinției. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

27.2.2012

114.

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

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: Damasc

Ministrul telecomunicațiilor și al tehnologiei. În această
calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă
împotriva populației civile.

27.2.2012

115.

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

Data nașterii: Data nașterii:1939;
Locul nașterii: Tartus

Fost ministru al apărării. Asociat cu regimul sirian și cu
armata siriană și represiunea violentă a acesteia împotriva
populației civile.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Data nașterii: 1943;
Locul nașterii: Damasc

Fost ministru al justiției. Asociat cu regimul sirian și repre
siunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Data nașterii: 1966;
Locul nașterii: Tartus

Fost ministru al informațiilor. Asociat cu regimul sirian și
represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.9.2011

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Alep

Fost ministru al economiei și comerțului. Asociat cu regimul
sirian și represiunea violentă a acestuia împotriva populației
civile.

1.12.2011

Data nașterii: 1944;
Locul nașterii: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. Asociat cu
regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva popu
lației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Damasc

Fost ministru al industriei. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: provincia Alep

Fost ministru al educației. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: provincia Hama

Fost ministru al transporturilor. Asociat cu regimul și repre
siunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

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 (
Al-Rashed (

122.

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

)

) Allaw

)

)
)

)
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123.

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

Data nașterii: 1950;
Locul nașterii: Salamiya

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Al-Ahmad (
Al-Ahmed)

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Hasaka

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Hama

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (alias
Buthaina Shaaban)

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Homs, Siria

Consilier politic și pe probleme de media al președintelui din
iulie 2008 și, în această calitate, asociată cu reprimarea
violentă a populației.

26.6.2012

127.

General de brigadă
Sha'afiq (
) (alias
Shafiq, Shafik) Masa
(
) (alias Massa)

Șef al secției 215 (Damasc) a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție. Implicat în represiunea împotriva civililor.

24.7.2012

128.

General de brigadă
Burhan (
) Qadour
(
) (alias Qaddour,
Qaddur)

Șef al secției 291 (Damasc) a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

129.

General de brigadă
Salah (
) Hamad
( )

Adjunct al șefului secției 291 a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

130.

General de brigadă
Muhammad (
) (sau
Mohammed) Khallouf
(
) (alias Abou
Ezzat)

Șef secției 235, alias „Palestina” (Damasc), a Serviciului de
informații al armatei terestre, care se află la baza dispozi
tivului represiv al armatei. Direct implicat în represiunea
împotriva opozanților. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

131.

General-maior Riad
(
) (alias Riyad)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Adjunct al șefului secției din Latakia a Serviciului de
informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea
și asasinarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

132.

General de brigadă
Abdul- Salam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Șef al secției din Bab Touma (Damasc) a Serviciului de
informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

133.

General de brigadă
Jawdat (
)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Șef al secției Homs a Serviciului de informații al forțelor
aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

134.

Colonel Qusay (
Mihoub (
)

Șef al secției din Deraa (trimis de la Damasc la Deraa la
începutul manifestațiilor din acest oraș) a Serviciului de
informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

)

)
) (alias

,
)

)

)
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Șef al secției din Latakia a Serviciului de informații al forțelor
aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

General de brigadă
Khudr (
)
Khudr (
)

Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații Generale.
Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

137.

General de brigadă
Ibrahim (
) Ma'ala
(
) (alias Maala,
Maale)

Șef al secției 285 (Damasc) a Serviciului de Informații
Generale (l-a înlocuit pe generalul de brigadă Hussam
Fendi la sfârșitul anului 2011). Răspunzător pentru
torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

138.

General de brigadă Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias Al-Hamid)

Șef al secției 318 (Homs) a Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

139.

General de brigadă
Hussam (
) (alias
Husam, Housam,
Houssam) Luqa (
)
(alias Louqa, Louca,
Louka, Luka)

Din aprilie 2012, șef al secției din Homs a Direcției de
Securitate Politică (îi succede generalului de brigadă Nasr
al-Ali). Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

140.

General de brigadă
Taha ( ) Taha ( )

Responsabilul sediului secției din Latakia a Direcției de Secu
ritate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias
Basel) Bilal (
)

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad (
) (alias
Ahmed) Kafan (

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

144.

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

Data nașterii: 1957

Șef al secției externe a Serviciului de informații generale
(secția 279). În această calitate, răspunde de dispozitivul
Serviciului de Informații Generale în cadrul ambasadelor
siriene. Participă direct la represiunea orchestrată de autori
tățile siriene împotriva opozanților și se ocupă, îndeosebi, de
represiunea opoziției siriene din străinătate.

24.7.2012

145.

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

Data nașterii: 1 februarie 1948

Membru al serviciului de securitate sirian de la începutul
anilor ’70, este implicat în combaterea opozanților în
Franța și în Germania. Din martie 2006, este responsabilul
cu relațiile al secției 273 a Direcției de Informații Generale
siriene. Responsabil istoric, este un apropiat al directorului
Direcției de Informații Generale Ali Mamlouk, unul dintre
principalii responsabili cu securitatea ai regimului, care face
obiectul unor măsuri restrictive ale UE din 9 mai 2011.
Sprijină direct represiunea condusă de regim împotriva
opozanților și se ocupă îndeosebi de represiunea opoziției
siriene din străinătate.

24.7.2012

135.

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

136.

)

)

)

)
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146.

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

Data nașterii: 1960;
Loc de origine: Derikich, regiunea
Tartus.

Responsabilul secției misiuni a Serviciului de informații al
forțelor aeriene care gestionează, în cooperare cu ramura
operații speciale, trupele de elită ale Serviciului de Informații
al Forțelor Armate Aeriene, care joacă un rol important în
represiunea condusă de regim. În această calitate, Ghassan
Jaoudat Ismail face parte dintre responsabilii militari care
pun direct în aplicare represiunea condusă de regim
împotriva opozanților.

24.7.2012

147.

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

Absolvent al școlii de război din Alep, șef al secției
informații a Serviciului de Informații al Forțelor Armate
Aeriene (din 2012), apropiat al lui Daoud Rajah, ministrul
sirian al apărării. Prin funcția pe care o ocupă în cadrul
Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene, Amer
al-Achi este implicat în represiunea opoziției siriene.

24.7.2012

148.

General Mohammed
(
) (alias
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (sau
Mohammed Ali Naser)

Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic al
președintelui. Cea mai mare parte a carierei sale s-a
desfășurat în cadrul Gărzii Republicane. Din 2010, face
parte din secția interne (sau secția 251) a Serviciului de
Informații Generale, însărcinată cu combaterea opoziției
politice. Fiind unul dintre principalii responsabili ai
acesteia, generalul Mohammed Ali participă direct la repre
siunea împotriva opozanților.

24.7.2012

149.

General Issam (
Hallaq (
)

Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010. Conduce
operațiile aeriene desfășurate împotriva opozanților.

24.7.2012

150.

Ezzedine (
Ismael (
Ismail)

)
) (alias

Data nașterii: mijlocul anilor ’40
(probabil 1947).
Locul nașterii: Bastir. Regiunea
Jableh.

General pensionar și responsabil istoric al Serviciului de
Informații al Forțelor Armate Aeriene, al cărui șef a
devenit la începutul anilor 2000. A fost numit consilier
politic și de securitate al președintelui în 2006. În calitate
de consilier politic și pe probleme de securitate al
președintelui sirian, Ezzedine Ismael este implicat în
politica represivă condusă de regim împotriva opozanților.

24.7.2012

151.

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

Data nașterii: aproximativ 1962

De aproape 20 de ani, este șeful de cabinet al lui
Muhammad Nassif Khayrbik, unul dintre principalii consilieri
pe probleme de securitate ai lui Bachar al-Assad (care ocupă
oficial funcția de adjunct al vicepreședintelui Faruq Al Shar').
Apropierea sa de Bachar al-Asad și de Muhammad Nassif
Khayrbik îl implică pe Samir Joumaa în politica represivă
dusă de regim împotriva opozanților.

24.7.2012

152.

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

) (alias
)

Viceprim-ministru al afacerilor economice, ministrul
comerțului interior și al protecției consumatorului În
această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

153.

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

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe și expa
triaților. În această calitate, îi revine răspunderea pentru
represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

154.

General-maior Fahd
( ) Jassem (
)
Al Freij (
) (alias
Al-Furayj)

Ministru al apărării și comandant militar. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

Data nașterii: aproximativ 1960;

)
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155.

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

Ministrul dotărilor religioase. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

156.

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

Ministrul turismului. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

157.

Ing. Bassam (
Hanna (
)

Ministrul resurselor de apă. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

158.

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

Ministrul agriculturii și reformei agrare. În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

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)

Ministrul învățământului superior. În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Ministrul educației. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

161.

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

Ministrul economiei și comerțului exterior. În această
calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă
împotriva populației civile.

16.10.2012

162.

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

Ministrul transporturilor. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Ministrul locuințelor și dezvoltării urbane. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

)

)
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164.

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

Ministrul lucrărilor publice În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

165.

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

Ministrul petrolului și resurselor minerale. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

166.

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

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Damasc.

Ministrul culturii. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

)
)

167.

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

Data nașterii: 1968;

Ministrul muncii și afacerilor sociale În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

168.

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

Data nașterii: 27 septembrie 1959
Locul nașterii: Damasc.

Ministrul informațiilor; În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

169.

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

Ministrul industriei. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

170.

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

Ministrul justiției; În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

Ministrul sănătății. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

)

172.

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

Ministru de stat pentru afaceri de reconciliere națională. În
această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

173.

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

Ministru de stat pentru mediu. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

175.

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

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

176.

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

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

177.

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

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

178.

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

Pașaport: deține un pașaport
britanic

Om de afaceri apropiat familiei președintelui Al-Assad.
Deține acțiuni în cadrul postului de televiziune Addounia
TV, cotat la bursă. Apropiat al lui Muhammad Nasif
Khayrbik, care a fost menționat în listă. Acordă sprijin
regimului sirian.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Soția lui Rami Makhlouf, fiica lui
Waleed (alias Walid) Othman;
Data nașterii: 31 ianuarie 1977;
Locul nașterii: guvernoratul
Latakiei;
CI nr.: 06090034007

Este în relații personale și financiare apropiate cu Rami
Makhlouf, vărul președintelui Bashar Al-Assad și principalul
finanțator al regimului, care a fost menționat în listă. În
această calitate, este asociată regimului sirian și beneficiază
de pe urma acestuia.

16.10.2012”

) Othman
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La pagina 78, în anexa I, punctul A „Persoane” se va citi după cum urmează:
„A. Persoane
Nume

Data includerii
pe listă

Informații de identificare

Motive

Data nașterii: 11 septembrie 1965;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. D1903

Președintele Republicii; a autorizat și supravegheat repre
siunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

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

Data nașterii: 8 decembrie 1967;
pașaport diplomatic nr. 4138

Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comanda
mentului central al Baas, șeful Gărzii Republicane; fratele
președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al violențelor
împotriva manifestanților.

9.5.2011

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias
Mamlouk)

Data nașterii: 19 februarie 1946;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. 983

Șeful Direcției de Informații Generale siriene (GID); implicat
în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

4.

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

Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Daraa; văr al
președintelui Bashar AlAssad; implicat în violențe împotriva
manifestanților.

9.5.2011

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

Data nașterii: 2 aprilie 1971;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. 2246

Colonel care conduce o unitate în cadrul Direcției de
Informații Generale, secția Damasc; văr al președintelui
Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicat
în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

6.

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

Data nașterii: 20 mai 1951;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic
nr. D000001300

Șef al Direcției de Securitate Politică; implicat în violențe
împotriva manifestanților.

9.5.2011

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

Șef al Securității Politice la Banyas, implicat în violențe
împotriva manifestanților la Baida.

9.5.2011

8.

Rami (
(
)

Data nașterii: 10 iulie 1969;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. 454224

Om de afaceri sirian; văr al președintelui Bashar Al-Assad,
controlează fondurile de investiții Al Mahreq, Bena
Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company și,
din această postură, finanțează și sprijină regimul.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Hama;
pașaport diplomatic nr. D0005788

Șeful Serviciului de Informații Militare (SMI) sirian; implicat
în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene
siriene; implicat în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Data nașterii: 3 mai 1953;
Locul nașterii: Daraa;
pașaport diplomatic nr.
D000000887

Șeful Serviciului de Informații Militare, secția guvernoratul
Damasc; implicat în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Data nașterii: 18 iunie 1962;
Locul nașterii: Kerdala;
pașaport nr. 88238

Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de
membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

)

)

)

) Makhlouf

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)
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13.
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Al-Assad (

)
)
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Data includerii
pe listă

Informații de identificare

Motive

Data nașterii: 1 martie 1961;
Locul nașterii: Latakia;
pașaport nr. 86449 și nr. 842781

Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de
membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

14.

Asif (
) Shawkat
(
)

Data nașterii: 15 ianuarie 1950;
Locul nașterii: Al-Madehleh, Tartus

Adjunct al șefului Statului-Major pentru securitate și
cercetare aeriană; implicat în violențe împotriva populației
civile.

23.5.2011

15.

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

Data nașterii: 20 iulie 1941;
locul nașterii: Damasc

Șeful Biroului de Securitate Națională sirian; implicat în
violențe împotriva populației civile.
Ar fi decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012.

23.5.2011

16.

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

Data nașterii: 10 decembrie 1938

Vicepreședinte al Siriei; implicat în violențe împotriva popu
lației civile.

23.5.2011

17.

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

Data nașterii: 10 aprilie 1937 (dată
alternativă 20 mai 1937);
Locul nașterii: Hama;
pașaport diplomatic nr. 0002250
pașaport nr. 000129200

Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate
națională; implicat în violențe împotriva populației civile.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Data nașterii: 20 mai 1966;
pașaport nr. 002954347

Om de afaceri sirian și agent local pentru mai multe societăți
străine; persoană asociată lui Maher al-Assad, administrează
o parte din interesele financiare si economice ale acestuia și,
din această postură, asigură finanțare regimului.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

Data nașterii: 21 ianuarie 1973;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. N001820740

Frate al lui Rami Makhlouf și ofițer GID implicat în violențe
împotriva populației civile.

23.5.2011

20.

Bassam (
)
Al Hassan (
(alias Al Hasan)

Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în
violențe împotriva populației civile.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Șef al Statului-Major al forțelor armate răspunzător pentru
implicarea militară în violențele împotriva manifestanților
pașnici.
Decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012

23.5.2011

22.

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

Data nașterii: 21 ianuarie 1973;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. N002848852

Președinte al Syriatel, care transferă 50 % din profiturile sale
guvernului sirian, prin intermediul contractului său de
licență.

23.5.2011

23.

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

Data nașterii: 1951 sau 1946 sau
1956;
Locul nașterii: Kerdaha

Șeful serviciului de protecție a președintelui; implicat în
violențe împotriva manifestanților; văr primar al
președintelui Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

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

Director al Military Housing Establishment; sursă de
finanțare a regimului; văr primar al președintelui Bashar
Al-Assad.

23.6.2011

)
)

)

RO
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Informații de identificare

Data nașterii: 1 septembrie 1957;
Locul nașterii: Yazd, Iran

9.5.2013

Motive

Data includerii
pe listă

Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției
Iraniene implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea
regimului din Siria pentru înăbușirea protestelor din Siria.

23.6.2011

Comandant al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene
(IRGC) - Qods, implicat în furnizarea de echipament și în
sprijinirea regimului din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

Comandant adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Corpului
Gardienilor Revoluției Iraniene, implicat în furnizarea de
echipament și în sprijinirea regimului din Siria să înăbușe
protestele din Siria.

23.6.2011

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

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; asigură finanțare
regimului.

23.6.2011

29.

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

Partener de afaceri al lui Maher Al-Assad și responsabil cu
gestionarea unora dintre interesele sale de afaceri; asigură
finanțare regimului.

23.6.2011

30.

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

Șef al Serviciului de Informații Militare sirian în orașul
Hama, implicat în represiunea împotriva manifestanților.

1.8.2011

31.

General-maior Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Șef al Departamentului de securitate internă al Direcției de
Informații Generale; implicat în violențe împotriva populației
civile.

1.8.2011

32.

Mr Mohammed (
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Data nașterii: 19.10.1932;
Locul nașterii: Latakia, Siria,

Asociat apropiat și unchi matern al lui Bashar și Mahir alAssad. Partener de afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad
Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

Locul nașterii: Latakia

Asociat al lui Mahir al-Assad în cadrul miliției Shabiha.
Implicat direct în represiune și în violențe împotriva popu
lației civile, precum și în coordonarea grupărilor miliției
Shabiha.

1.8.2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Adjunctul lui Maher Al-Assad, șeful unității de poliție
militară a diviziei a 4-a a armatei, implicat în represiune.

23.8.2011

25.

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

26.

General-maior 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 nașterii: 1963;
Locul nașterii: Teheran, Iran

9.5.2013
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Motive

Data includerii
pe listă

Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului
Apărării sirian, punctul inițial al tuturor achizițiilor de
armament ale armatei siriene.

23.8.2011

Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați
în posturi-cheie. Finanțare pentru Shabiha în regiunea
Latakia.

23.8.2011

General de brigadă
Rafiq (
) (alias
Rafeeq) Shahadah
(
) (alias Shahada,
Shahade, Shahadeh,
Chahada, Chahade,
Chahadeh, Chahada)

Șeful secției 293 (afaceri interne) din Damasc a Serviciului de
Informații Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune
și în violențe împotriva populației civile din Damasc.
Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme stra
tegice și de informații militare.

23.8.2011

38.

General de brigadă
Jamea (
) Jamea
(
)(alias Jami Jami,
Jame', Jami')

Șeful secției din Dayr az-Zor a Serviciului de Informații
Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în
violențe împotriva populației civile din Dayr az-Zor și din
Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Ministru adjunct, fost ministru al apărării, trimisul special al
președintelui Bashar Al-Assad.
Ar fi decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012

23.8.2011

40.

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

Asistentul secretarului regional al Partidului Socialist Arab
Baas din 2005, director pe probleme de securitate
națională al partidului regional Baas în perioada 20002005. Fost guvernator al orașului Hama (1998 – 2000).
Asociat apropiat al președintelui Bashar Al-Assad și al lui
Maher Al-Assad. Factor de decizie la nivel înalt în cadrul
regimului de represiune împotriva populației civile.

23.8.2011

41.

Ali (

Responsabil de asasinatele din Hama din 1980, a fost
rechemat la Damasc în calitate de consilier special al
președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

General de brigadă
Nawful (
) (alias
Nawfal, Nofal) AlHusayn (
)
(alias Al-Hussain,
Al-Hussein)

Șeful secției din Idlib a Serviciului de Informații Militare
(SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile din provincia Idlib.

23.8.2011

43.

General de brigadă
Husam (
) Sukkar
(
)

Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier
prezidențial pentru agențiile de securitate, implicat în
represiune și violențe împotriva populației civile.

23.8.2011

44.

General de brigadă
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Șeful secției din Homs a Serviciului de Informații Militare
(SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile din Homs.

23.8.2011

45.

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

Adjunct al șefului Statului-Major pentru operațiuni și
instruire militară pentru armata siriană. Implicat direct în
represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

35.

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

36.

Nizar Al-Assad
)
(

37.

) Douba (

Văr al lui Bashar Al-Assad; fost
director al companiei «Nizar
Oilfield Supplies».

Data nașterii: 1935;
Locul nașterii: Alep

)

Data nașterii: 1951

RO
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Motive

Data includerii
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Șeful secției de informații a Direcției de Informații Generale.
Implicat direct în represiune și în violențe împotriva popu
lației civile din Siria.

23.8.2011

Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher Al-Assad în cadrul
miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile, precum și în coordonarea
grupurilor miliției Shabiha.

23.8.2011

Partener de afaceri apropiat al lui Maher Al-Assad. Cunoscut
pentru sprijinul economic acordat regimului din Siria.

23.8.2011

Fiul lui Ahmad Chehabi;
Data nașterii: 7 mai 1972

Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Alep. Vice
președinte al Cham Holding. Acordă sprijin economic
regimului sirian.

2.9.2011

Tarif (
) Akhras
(
,
) (alias
Al Akhras)

Data nașterii: 2 iunie 1951;
Locul nașterii: Homs, Siria;
Pașaport sirian nr. 0000092405

Om de afaceri de succes care beneficiază de pe urma
regimului pe care îl sprijină. Fondator al grupului Akhras
(mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al
Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu
familia președintelui Al-Assad. Membru al Consiliului Fede
rației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat spații indus
triale și rezidențiale pentru tabere improvizate de detenție,
precum și sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare
pentru tancuri).

2.9.2011

51.

Issam (
(
)

) Anbouba

Președinte al societății Anbouba
pentru Industrii din domeniul
agricol.
Data nașterii: 1952;
Locul nașterii: Homs, Siria

Furnizează sprijin financiar pentru aparatul represiv și pentru
grupările paramilitare care exercită acte de violență asupra
populației civile din Siria. Pune la dispoziție proprietăți
imobiliare (spații, depozite) pentru centre de detenție impro
vizate. Are relații financiare cu înalți funcționari sirieni.

2.9.2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Data nașterii: 1.1.1958;
Locul nașterii: Damasc;
Pașaport nr. 004415063 expiră la
6.5.2015 (sirian)

Asociat în afaceri lui Ihab Makhlour și Nizar al-Assad (i s-au
aplicat sancțiuni la 23.8.2011); coproprietar, împreună cu
Rami Makhlour, al al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic
Services) - societate de schimb valutar, care sprijină politica
Băncii Centrale a Siriei

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Daraa

Adib Mayaleh este responsabil pentru acordarea de sprijin
economic și financiar regimului sirian în calitatea sa de
guvernator al Băncii Centrale a Siriei

15.5.2012

54.

General-maior Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (alias
Al-Ahmed)

Comandant al Forțelor Speciale. Răspunzător pentru
utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teri
toriul sirian

14.11.2011

55.

Colonel Lu'ai (
)
(alias Louay) al-Ali
(
)

Șeful secției din Daraa a Serviciului de Informații Militare
sirian. Răspunzător pentru violențele din Daraa.

14.11.2011

56.

General-locotenent Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Adjunct al șefului Statului-Major pentru personal și forță de
muncă. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva
protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

57.

General-locotenent
Jasim (
) (alias
Jasem, Jassim, Jassem)
al-Furayj (
)
(alias Al-Freij)

Șeful Statului-Major. Răspunzător pentru utilizarea violenței
împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

46.

General de brigadă
Ghassan (
) Khalil
(
) (alias Khaleel)

47.

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

48.

Samir (
(
)

49.

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

50.

Locul nașterii: Latakia

) Hassan

)

9.5.2013
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Șef de batalion în cadrul Gărzii Republicane. Apropiat al lui
Maher al-Assad și al președintelui al-Assad. Implicat în repre
siunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a 4a. Consilier al lui Maher al-Assad și coordonator al
operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea
împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Conduce milițiile familiei Berri. Responsabil cu milițiile proguvernamentale implicate în represiunea împotriva popu
lației civile la Alep.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la repre
siunea violentă și la apelul la violență împotriva populației
civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

62.

General-maior Zuhair
(
) (alias Zouheir,
Zuheir, Zouhair)
Hamad (
)

Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul
sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

63.

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

Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de
informații al armatei terestre). Participare la represiunea
violentă și la apelul la violență împotriva populației civile
pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la repre
siunea violentă și la apelul la violență împotriva populației
civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

65.

General-maior Nazih
(
)

Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul
sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

66.

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

Comandant de batalion în cadrul diviziei a 4-a. Răspunzător
pentru represiunea împotriva populației civile la Deïr el-Zor.

14.11.2011

67.

General-maior Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru
violențe împotriva protestatarilor din Homs.

14.11.2011

68.

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

Consilier juridic și financiar al lui Rami Makhlouf și al lui
Khaldoun Makhlouf și gestionar al afacerilor acestora.
Implicat alături de Bashar Al-Assad în finanțarea unui
proiect imobiliar din Latakia. Sprijină financiar regimul.

14.11.2011

69.

General-locotenent
Talal (
) Mustafa
(
) Tlass (

Adjunct al șefului Statului-Major pentru logistică și aprovi
zionare. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva
protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor
Armate Aeriene siriene. Răspunzător pentru utilizarea
violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și
torturarea protestatarilor.

14.11.2011

58.

General Aous (
(Aws) Aslan (

59.

General Ghassan
(
) Belal (

60.

70.

)

Data nașterii: 1958

)

)

General-maior Fu'ad
(
) Tawil (
)

Născut la sau în jurul datei de
3 aprilie 1973;
Locul nașterii: Damasc

)

Data nașterii: 24 august 1959;
Locul nașterii: Damasc
Adresa: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building, Damasc.
Pașaport sirian nr. 004326765,
eliberat la 2 noiembrie 2008,
valabil până în noiembrie 2014.
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71.

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

Data nașterii: 24.10.1960

Sora lui Bashar Al-Assad și soția adjunctului șefului StatuluiMajor pentru securitate și cercetare aeriană Asif Shawkat. În
virtutea relațiilor personale și financiare strânse cu
președintele Siriei Bashar Al-Assad și alte persoane
importante ale regimului sirian, aceasta a beneficiat de pe
urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

72.

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

Data nașterii: 11.8.1975;
Locul nașterii: Londra; Regatul Unit
Pașaport nr. 707512830 expiră
22.9.2020;
Nume anterior căsătoriei: Al
Akhras

Soția președintelui Bashar Al-Assad. În virtutea relațiilor
personale și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar
Al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian,
fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

73.

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

Data nașterii: 2.2.1970;
Locul nașterii: Damasc;
Pașaport nr. (sirian): 0000000914;
Nume anterior căsătoriei: Al Jadaan

Soția lui Maher Al-Assad; în această calitate a beneficiat de
pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

74.

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

Data nașterii: 1934;
Nume anterior căsătoriei: Makhlouf

Mama președintelui Al-Assad. În virtutea relațiilor personale
și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar Al-Assad,
aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în
strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

75.

General-locotenent
Fahid (
) (alias Fahd)
Al-Jassim (
)

Șef al Statului-Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

76.

General-maior Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (alias
Al-Hasan)

Adjunct al șefului Statului-Major. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

77.

General de brigadă
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)

Divizia a 14-a. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

78.

General de brigadă Ali
(
) Barakat (
)

Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat
în violențele din Homs.

1.12.2011

79.

General de brigadă
Talal (
) Makhluf
(
) (alias
Makhlouf)

Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat
în violențele din Homs.

1.12.2011

80.

General de brigadă
Nazih (
) (alias
Nazeeh) Hassun
(
) (alias Hassoun)

Serviciul de Informații al Forțelor Armate Aeriene siriene.
Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

9.5.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Nume

Informații de identificare

L 127/51

Motive

Data includerii
pe listă

81.

Căpitan Maan (
)
(alias Ma'an ) Jdiid
(
) (alias Jdid,
Jedid, Jedeed, Jadeed,
Jdeed)

Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

82.

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

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

83.

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

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

85.

General de brigadă
Jawdat (
) Ibrahim
(
) Safi (
)

Comandantul Regimentului 154

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în
vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

General-maior
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

Comandantul Diviziei a 4-a

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în
vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

Comandantul Regimentului al 35lea Operații Speciale

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Baniyas și
Deraa

23.1.2012

87.

General-maior
Ramadan (
Mahmoud (
Ramadan (

)

)

)
)

88.

General de brigadă
Ahmed ( ) (alias
Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

Comandantul Brigăzii a 132-a

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Deraa, folosind
inclusiv mitraliere și artilerie antiaeriană.

23.1.2012

89.

General-maior Naim
(
) (alias Naaeem,
Naeem, Na'eem, Naaim,
Na'im) Jasem (
)
Suleiman (
)

Comandantul Diviziei a 3-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.

23.1.2012

90.

General de brigadă
Jihad (
) Mohamed
(
) (a.k.a
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Comandantul Brigăzii a 65-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.

23.1.2012
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91.

General-maior Fo'ad
(
) (alias Fouad,
Fu'ad) Hamoudeh
) (alias
(
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Comandantul operațiilor militare de
la Idlib

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Idlib, la
începutul lui septembrie 2011

23.1.2012

92.

General-maior Bader
(
) Aqel (
)

Comandantul Operațiilor Speciale

A dat ordin soldaților să adune cadavrele și să le predea
serviciilor secrete (mukhabarat) și este răspunzător pentru
violențele din Bukamal.

23.1.2012

93.

General de brigadă
Ghassan (
) Afif
(
) (alias Afeef)

Comandantul Regimentului al 45lea

Comandant al operațiilor militare din Homs, Baniyas și Idlib.

23.1.2012

94.

General de brigadă
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (alias
Maarouf, Ma'ruf)

Comandantul Regimentului al 45lea

Comandant al operațiilor militare din Homs. A dat ordin să
se tragă în protestatari la Homs.

23.1.2012

95.

General de brigadă
Yousef (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Comandantul Brigăzii a 134-a

A dat ordin trupelor să tragă în case și în oamenii de pe
acoperișuri, în timpul funeraliilor de la Talbiesh ale protes
tatarilor uciși în ziua precedentă.

23.1.2012

96.

General de brigadă
Jamal (
) Yunes
(
) (alias Younes)

Comandantul Regimentului al 555lea

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

General de brigadă
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.

23.1.2012

98.

General de brigadă Ali
(
) Dawwa

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.

23.1.2012

99.

General de brigadă
Mohamed ( ) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (alias
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Comandantul Brigăzii a 106-a,
Garda prezidențială

A dat ordin trupelor să îi bată pe protestatari cu bastoane și
apoi să îi aresteze. Răspunzător pentru reprimarea protesta
tarilor pașnici de la Douma.

23.1.2012

100.

General-maior Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Comandantul Diviziei a 5-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari în provincia
Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Directorul Secției regionale
Suwayda (Departamentul Serviciilor
de Informații Militare)

În calitate de director al Secției Suwayda a Departamentului
Serviciilor de Informații Militare, răspunzător pentru încar
cerări arbitrare și torturarea deținuților la Suwayda.

23.1.2012

)
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102.

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

Directorul Secției regionale Deraa
(Direcția de Securitate Generală)

În calitate de director al Secției regionale Deraa a Direcției de
Securitate Generală, răspunzător pentru încarcerări arbitrare
și torturarea deținuților la Deraa.

23.1.2012

103.

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

Directorul Secției de anchetă
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al Secției de Anchetă a Direcției de
Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și
torturarea deținuților.

23.1.2012

104.

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

Directorul Secției Operative
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al Secției Operative a Direcției de
Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și
torturarea deținuților.

23.1.2012

105.

Nasser (
) (alias
Naser) Al-Ali (
)
(alias General de
brigadă Nasr al-Ali)

Directorul Secției regionale Deraa
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al secției regionale Deraa din cadrul
Direcției de Securitate Politică, îi revine răspunderea pentru
încarcerarea și torturarea deținuților. Din aprilie 2012 este
director al secției Deraa din cadrul Direcției de Securitate
Politică (fost director al secției regionale Homs).

23.1.2012

106.

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

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: provincia Daraa

Prim-ministru și fost ministru al sănătății. În calitate de
prim-ministru, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

27.2.2012

107.

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

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Alep

Ministru de Interne. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

1.12.2011

108.

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

Data nașterii: 1945;
Locul nașterii: Damasc

Ministru de finanțe. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

1.12.2011

109.

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

Data nașterii: 1 august 1961;
Locul nașterii: lângă Damasc

Ministrul electricității. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Data nașterii: 1954;
Locul nașterii: Tartus

Viceprim-ministru pentru servicii, ministrul administrației
locale. În această calitate, îi revine răspunderea pentru repre
siunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012

RO
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111.

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

Data nașterii: 1958;
Locul nașterii: Damasc

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012

112.

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

Data nașterii: 1957;
Locul nașterii: Hama

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012

113.

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

Data nașterii: 1960;
Locul nașterii: provincia Sweida

Ministrul afacerilor președinției. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

27.2.2012

114.

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

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: Damasc

Ministrul telecomunicațiilor și al tehnologiei. În această
calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă
împotriva populației civile.

27.2.2012

115.

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

Data nașterii: Data nașterii:1939;
Locul nașterii: Tartus

Fost ministru al apărării. Asociat cu regimul sirian și cu
armata siriană și represiunea violentă a acesteia împotriva
populației civile.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Data nașterii: 1943;
Locul nașterii: Damasc

Fost ministru al justiției. Asociat cu regimul sirian și repre
siunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Data nașterii: 1966;
Locul nașterii: Tartus

Fost ministru al informațiilor. Asociat cu regimul sirian și
represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.9.2011

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Alep

Fost ministru al economiei și comerțului. Asociat cu regimul
sirian și represiunea violentă a acestuia împotriva populației
civile.

1.12.2011

Data nașterii: 1944;
Locul nașterii: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. Asociat cu
regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva popu
lației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Damasc

Fost ministru al industriei. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: provincia Alep

Fost ministru al educației. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: provincia Hama

Fost ministru al transporturilor. Asociat cu regimul și repre
siunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

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 (
Al-Rashed (

122.

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

)

) Allaw

)

)
)

)
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123.

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

Data nașterii: 1950;
Locul nașterii: Salamiya

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Al-Ahmad (
Al-Ahmed)

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Hasaka

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Hama

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (alias
Buthaina Shaaban)

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Homs, Siria

Consilier politic și pe probleme de media al președintelui din
iulie 2008 și, în această calitate, asociată cu reprimarea
violentă a populației.

26.6.2012

127.

General de brigadă
Sha'afiq (
) (alias
Shafiq, Shafik) Masa
(
) (alias Massa)

Șef al secției 215 (Damasc) a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție. Implicat în represiunea împotriva civililor.

24.7.2012

128.

General de brigadă
Burhan (
) Qadour
(
) (alias Qaddour,
Qaddur)

Șef al secției 291 (Damasc) a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

129.

General de brigadă
Salah (
) Hamad
( )

Adjunct al șefului secției 291 a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

130.

General de brigadă
Muhammad (
) (sau
Mohammed) Khallouf
(
) (alias Abou
Ezzat)

Șef secției 235, alias „Palestina” (Damasc), a Serviciului de
informații al armatei terestre, care se află la baza dispozi
tivului represiv al armatei. Direct implicat în represiunea
împotriva opozanților. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

131.

General-maior Riad
(
) (alias Riyad)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Adjunct al șefului secției din Latakia a Serviciului de
informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea
și asasinarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

132.

General de brigadă
Abdul- Salam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Șef al secției din Bab Touma (Damasc) a Serviciului de
informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

133.

General de brigadă
Jawdat (
)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Șef al secției Homs a Serviciului de informații al forțelor
aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

134.

Colonel Qusay (
Mihoub (
)

Șef al secției din Deraa (trimis de la Damasc la Deraa la
începutul manifestațiilor din acest oraș) a Serviciului de
informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

)

)
) (alias

,
)

)

)

L 127/56

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Nume

Informații de identificare

9.5.2013

Motive

Data includerii
pe listă

Șef al secției din Latakia a Serviciului de informații al forțelor
aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

General de brigadă
Khudr (
)
Khudr (
)

Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații Generale.
Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

137.

General de brigadă
Ibrahim (
) Ma'ala
(
) (alias Maala,
Maale)

Șef al secției 285 (Damasc) a Serviciului de Informații
Generale (l-a înlocuit pe generalul de brigadă Hussam
Fendi la sfârșitul anului 2011). Răspunzător pentru
torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

138.

General de brigadă Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias Al-Hamid)

Șef al secției 318 (Homs) a Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

139.

General de brigadă
Hussam (
) (alias
Husam, Housam,
Houssam) Luqa (
)
(alias Louqa, Louca,
Louka, Luka)

Din aprilie 2012, șef al secției din Homs a Direcției de
Securitate Politică (îi succede generalului de brigadă Nasr
al-Ali). Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

140.

General de brigadă
Taha ( ) Taha ( )

Responsabilul sediului secției din Latakia a Direcției de Secu
ritate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias
Basel) Bilal (
)

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad (
) (alias
Ahmed) Kafan (

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

144.

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

Data nașterii: 1957

Șef al secției externe a Serviciului de informații generale
(secția 279). În această calitate, răspunde de dispozitivul
Serviciului de Informații Generale în cadrul ambasadelor
siriene. Participă direct la represiunea orchestrată de autori
tățile siriene împotriva opozanților și se ocupă, îndeosebi, de
represiunea opoziției siriene din străinătate.

24.7.2012

145.

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

Data nașterii: 1 februarie 1948

Membru al serviciului de securitate sirian de la începutul
anilor ’70, este implicat în combaterea opozanților în
Franța și în Germania. Din martie 2006, este responsabilul
cu relațiile al secției 273 a Direcției de Informații Generale
siriene. Responsabil istoric, este un apropiat al directorului
Direcției de Informații Generale Ali Mamlouk, unul dintre
principalii responsabili cu securitatea ai regimului, care face
obiectul unor măsuri restrictive ale UE din 9 mai 2011.
Sprijină direct represiunea condusă de regim împotriva
opozanților și se ocupă îndeosebi de represiunea opoziției
siriene din străinătate.

24.7.2012

135.

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

136.

)

)

)

)
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146.

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

Data nașterii: 1960;
Loc de origine: Derikich, regiunea
Tartus.

Responsabilul secției misiuni a Serviciului de informații al
forțelor aeriene care gestionează, în cooperare cu ramura
operații speciale, trupele de elită ale Serviciului de Informații
al Forțelor Armate Aeriene, care joacă un rol important în
represiunea condusă de regim. În această calitate, Ghassan
Jaoudat Ismail face parte dintre responsabilii militari care
pun direct în aplicare represiunea condusă de regim
împotriva opozanților.

24.7.2012

147.

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

Absolvent al școlii de război din Alep, șef al secției
informații a Serviciului de Informații al Forțelor Armate
Aeriene (din 2012), apropiat al lui Daoud Rajah, ministrul
sirian al apărării. Prin funcția pe care o ocupă în cadrul
Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene, Amer
al-Achi este implicat în represiunea opoziției siriene.

24.7.2012

148.

General Mohammed
(
) (alias
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (sau
Mohammed Ali Naser)

Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic al
președintelui. Cea mai mare parte a carierei sale s-a
desfășurat în cadrul Gărzii Republicane. Din 2010, face
parte din secția interne (sau secția 251) a Serviciului de
Informații Generale, însărcinată cu combaterea opoziției
politice. Fiind unul dintre principalii responsabili ai
acesteia, generalul Mohammed Ali participă direct la repre
siunea împotriva opozanților.

24.7.2012

149.

General Issam (
Hallaq (
)

Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010. Conduce
operațiile aeriene desfășurate împotriva opozanților.

24.7.2012

150.

Ezzedine (
Ismael (
Ismail)

)
) (alias

Data nașterii: mijlocul anilor ’40
(probabil 1947).
Locul nașterii: Bastir. Regiunea
Jableh.

General pensionar și responsabil istoric al Serviciului de
Informații al Forțelor Armate Aeriene, al cărui șef a
devenit la începutul anilor 2000. A fost numit consilier
politic și de securitate al președintelui în 2006. În calitate
de consilier politic și pe probleme de securitate al
președintelui sirian, Ezzedine Ismael este implicat în
politica represivă condusă de regim împotriva opozanților.

24.7.2012

151.

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

Data nașterii: aproximativ 1962

De aproape 20 de ani, este șeful de cabinet al lui
Muhammad Nassif Khayrbik, unul dintre principalii consilieri
pe probleme de securitate ai lui Bachar al-Assad (care ocupă
oficial funcția de adjunct al vicepreședintelui Faruq Al Shar').
Apropierea sa de Bachar al-Asad și de Muhammad Nassif
Khayrbik îl implică pe Samir Joumaa în politica represivă
dusă de regim împotriva opozanților.

24.7.2012

152.

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

) (alias
)

Viceprim-ministru al afacerilor economice, ministrul
comerțului interior și al protecției consumatorului În
această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

153.

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

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe și expa
triaților. În această calitate, îi revine răspunderea pentru
represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

154.

General-maior Fahd
( ) Jassem (
)
Al Freij (
) (alias
Al-Furayj)

Ministru al apărării și comandant militar. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

Data nașterii: aproximativ 1960;

)

RO
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155.

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

Ministrul dotărilor religioase. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

156.

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

Ministrul turismului. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

157.

Ing. Bassam (
Hanna (
)

Ministrul resurselor de apă. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

158.

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

Ministrul agriculturii și reformei agrare. În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

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)

Ministrul învățământului superior. În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Ministrul educației. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

161.

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

Ministrul economiei și comerțului exterior. În această
calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă
împotriva populației civile.

16.10.2012

162.

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

Ministrul transporturilor. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Ministrul locuințelor și dezvoltării urbane. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

)

)
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164.

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

Ministrul lucrărilor publice În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

165.

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

Ministrul petrolului și resurselor minerale. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

166.

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

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Damasc.

Ministrul culturii. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

)
)

167.

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

Data nașterii: 1968;

Ministrul muncii și afacerilor sociale În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

168.

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

Data nașterii: 27 septembrie 1959
Locul nașterii: Damasc.

Ministrul informațiilor; În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

169.

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

Ministrul industriei. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

170.

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

Ministrul justiției; În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

Ministrul sănătății. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

)

172.

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

Ministru de stat pentru afaceri de reconciliere națională. În
această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

173.

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

Ministru de stat pentru mediu. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

175.

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

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

176.

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

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

177.

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

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

178.

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

Pașaport: deține un pașaport
britanic

Om de afaceri apropiat familiei președintelui Al-Assad.
Deține acțiuni în cadrul postului de televiziune Addounia
TV, cotat la bursă. Apropiat al lui Muhammad Nasif
Khayrbik, care a fost menționat în listă. Acordă sprijin
regimului sirian.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Soția lui Rami Makhlouf, fiica lui
Waleed (alias Walid) Othman;
Data nașterii: 31 ianuarie 1977;
Locul nașterii: guvernoratul
Latakiei;
CI nr.: 06090034007

Este în relații personale și financiare apropiate cu Rami
Makhlouf, vărul președintelui Bashar Al-Assad și principalul
finanțator al regimului, care a fost menționat în listă. În
această calitate, este asociată regimului sirian și beneficiază
de pe urma acestuia.

16.10.2012”

) Othman
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