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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/798
av den 17 maj 2019
om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till
situationen i Syrien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till
situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (1), särskilt artikel 32.1,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen
i Syrien.

(2)

På grundval av en översyn av åtgärderna bör posterna avseende 59 personer som är föremål för restriktiva
åtgärder i enlighet med bilaga I till beslut 2013/36/Gusp ändras.

(3)

Nio poster bör strykas från förteckningen över personer och enheter.

(4)

Till följd av tribunalens domar av den 31 januari 2019 i mål T-667/17 Alkarim for Trade and Industry mot rådet
och i mål T-559/17 Abdulkarim mot rådet, är Alkarim for Trade and Industry och Mouhamad Wael Abdulkarim
inte uppförda på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för
restriktiva åtgärder enligt bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

(5)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
(1) EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.
På rådets vägnar
E.O. TEODOROVICI

Ordförande
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BILAGA

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras på följande sätt:
1. Del A (Personer) ska ändras på följande sätt:
a) Följande poster ska ersätta motsvarande poster i förteckningen:

”6.

Datum för infö
rande

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

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

Födelsedatum: 20.5.1951

Chef för direktoratet för allmän säkerhet, delak
tig i våldet mot demonstranter.

9.5.2011

Kön: man

F.d. chef för avdelningen för statens säkerhet
i Baniyas, delaktig i våldet mot demonstranter
i Baida (Bayda). Befordrad till överstes grad
2018.

9.5.2011

Födelsedatum: 7.7.1953

Officer med generalmajors grad i syriska flyg
vapnet som varit i tjänst efter maj 2011. Chef
för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst
som varit i tjänst efter maj 2011. Ansvarig för
brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

I egenskap av högre officer vid det syriska flyg
vapnets underrättelsetjänst stöder han den sy
riska regimen och är ansvarig för det brutala
förtrycket av civilbefolkningen. Han har även
samröre med Scientific Studies Research Centre
(SSRC) som är uppfört på förteckningen.

21.10.2014

Födelseort: Jubba,
provinsen Damaskus,
Syrien
Diplomatpass nr:
D000001300
Kön: man

7.

Amjad (
) Abbas (
(alias Al-Abbas)

10.

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

)

Födelseort: Qusayr,
provinsen Homs, Syrien
Chef för det syriska
flygvapnets
underrättelsetjänst
Kön: man

14.

Brigadgeneral Mohammed
Bilal (alias överstelöjtnant
Muhammad Bilal)

Kön: man

Chef för polisen i Tartus sedan december 2018.
20.

Bassam (
) Al Hassan
(
) (alias Al Hasan)

Född: 1961

Presidentens rådgivare i strategiska frågor, del
aktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

31.

Generalmajor Tawfiq
(
) (alias Tawfik)
Younes (
) (alias
Yunes)

Kön: man

F.d. chef för säkerhetstjänstens avdelning för
inre säkerhet, delaktig i våldet mot civilbefolk
ningen.

1.8.2011

36.

Nizar (
) al-Asaad
(
) (alias Nizar
Asaad)

Kön: man

Ledande syrisk affärsman med nära band till re
gimen. Kusin till Bashar al-Asad. Har samröre
med familjerna Asad och Makhlouf.

23.8.2011

Kön: man

Har i denna egenskap medverkat i, gynnats av
eller på annat sätt stött den syriska regimen.
Ledande oljeinvesterare och f.d. chef för företa
get Nizar Oilfield Supplies.
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Namn

41.

Ali (

) Douba (

Identifieringsuppgifter

)

Samir (
(
)

) Hassan

Skäl

Född: 1933

Särskild rådgivare till president al-Asad.

Födelseort: Karfis, Syrien

Medverkar i, gynnas av och stöder al-Asads re
gim i egenskap av särskild rådgivare. Har varit
delaktig i brutalt förtryck av civilbefolkningen
i Syrien.

Kön: man

48.

20.5.2019

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med in
tressen och/eller verksamhet inom många bran
scher i det syriska näringslivet. Han innehar an
delar i och/eller har ett betydande inflytande
över Amir Group och Cham Holdings, två kon
glomerat med intressen i fastigheter, turism,
transport och finansmarknaderna. Från mars
2014 till september 2018 var han ordförande
för Ryssland i det bilaterala affärsrådet efter att
ha utnämnts av ministern för ekonomi, Khodr
Orfali.

Datum för infö
rande

23.8.2011

27.9.2014

Samir Hassan stöder regimens krigshandlingar
med penninggåvor.
Samir Hassan har samröre med personer som
gagnas av eller stöder regimen. Särskilt har han
samröre med Rami Makhlouf och Issam An
bouba, som har förts upp på förteckningen av
rådet och gagnas av den syriska regimen.

49.

51.

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

Födelsedatum: 7.5.1972

Issam (
) Anbouba
(
)

Verkställande direktör för
Anbouba for Agricultural
Industries Co.

Son till Ahmad Chehabis
Kön: man

Född: 1952 Födelseort:
Homs, Syrien
Kön: man

55.

Överste Lu'ai (
) (alias
Louay, Loai) al-Ali (
)

Födelseort: Jablah,
provinsen Latakia
Kön: man

78.

Generalmajor Ali (
Barakat (
)

)

Kön: man

Ordförande i Aleppos industri- och handels
kammare. Ordförande i sammanslutningen av
industrioch
handelskammare
sedan
16.12.2018. Vice ordförande i Cham Holding.
Stöder den syriska regimen ekonomiskt. Leda
mot av det syriska parlamentet sedan 2016.

2.9.2011

Ger finansiellt stöd åt den förtryckande maktap
paraten och de paramilitära grupper som utövar
våld mot civilbefolkningen i Syrien. Tillhanda
håller egendom (fastigheter, lagerlokaler) för
provisoriska fångläger. Har finansiella relationer
med högt uppsatta syriska tjänstemän. En av
grundarna av och styrelseledamot i Cham Hold
ing.

2.9.2011

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst
i Dara. Ansvarig för användningen av våld mot
demonstranter i Dara.

14.11.2011

103:e brigaden inom det republikanska gardet.
Militär delaktig i våldet i Homs. Befordrad till
generalmajor 2017.

1.12.2011

20.5.2019
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Namn

79.

Generalmajor Talal (
Makhluf (
) (alias
Makhlouf)

99.

Identifieringsuppgifter

L 132/5

Skäl

Datum för infö
rande

Kön: man

F.d. befälhavare för 105:e brigaden inom det re
publikanska gardet. F.d. befälhavare för det re
publikanska gardet. För närvarande befälhavare
för 2:a armékåren. Medarbetare vid den syriska
försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst
efter maj 2011. Militär delaktig i våldet i Damas
kus.

1.12.2011

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

Befälhavare för 106:e
brigaden, presidentens
garde

Beordrade trupper att slå demonstranterna med
påkar och därefter gripa dem. Ansvarig för
tvångsåtgärder mot fredliga demonstranter
i Duma.

23.1.2012

104.

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

Kön: man

I egenskap av f.d. chef för operativa avdelningen
vid direktoratet för politisk säkerhet var han an
svarig för frihetsberövande och tortyr av fängs
lade.

23.1.2012

128.

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

Kön: man

F.d. chef för avdelning 291 (Damaskus) vid ar
méns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av
frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

135.

Brigadgeneral Suhail
(
) (alias Suheil) AlAbdullah (
)
(alias Al-Abdallah)

Kön: man

Chef för Latakia-kontoret inom flygvapnets un
derrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihets
berövade oppositionella.

24.7.2012

139.

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

Född: 1964

Chef för Homs-kontoret inom direktoratet för
statens säkerhet från april 2012 till 2.12.2018
(efterträdde brigadgeneral Nasr al-Ali). Chef för
direktoratet för politisk säkerhet sedan den 3
december 2018. Ansvarig för tortyr av frihets
berövade oppositionella.

24.7.2012

Ahmed (
) (alias
Ahmad) al-Jarroucheh
(
) (alias AlJarousha, Al-Jarousheh, AlJaroucha, Al-Jarouchah, AlJaroucheh)

Född: 1957

F.d. chef för den externa avdelningen inom un
derrättelsetjänsten (avdelning 279). I denna
egenskap var han ansvarig för underrättelsetjän
stens verksamhet vid de syriska ambassaderna.

24.7.2012

144.

)

Kön: man

Födelseort: Damaskus
Kön: man

Kön: man
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160.

188.
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Identifieringsuppgifter

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

Kön: man

Bishr Riyad Yazigi

Född: 1972

213.

214.

Skäl

F.d. utbildningsminister, utnämnd i juli 2016.

Datum för infö
rande

16.10.2012

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

Kön: man

211.

20.5.2019

Rådgivare till Syriens president. F.d. minister
med ansvar för turism. Delar som f.d. minister
i regeringen ansvaret för regimens brutala för
tryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

Medlem av det regimtrogna milisförband som
kallas Kataeb al-Baath (Bathpartiets milis). Vice
ordförande i Bathpartiet. Stöder regimen genom
sin roll i rekryteringen och organiseringen av
Bathpartiets milis.

28.10.2016

F.d. guvernör i Damaskus som utnämndes av
och har samröre med Bashar al-Asad. Stödjer
regimen och är ansvarig för det brutala för
trycket av civilbefolkningen i Syrien, bland an
nat genom deltagande i diskriminering av sun
nimuslimska grupper i huvudstaden.

28.10.2016

Hilal Hilal (alias Hilal alHilal) (
)

Född: 1966

Bishr al-Sabban (alias
Mohammed Bishr AlSabban, Bishr Mazin AlSabban)

Född: 1966

Ahmad Sheik Abdul-Qader

Kön: man

F.d. guvernör i Quneitra, har samröre med och
har utnämnts av Bashar al-Asad. F.d. guvernör
i Latakia. Stöder och gagnas av regimen, bland
annat genom offentligt stöd till den syriska mi
litärmakten och regimvänliga milisförband.

28.10.2016

Kön: man

Födelseort: Damaskus,
Arabrepubliken Syrien
Kön: man

(alias Ahmad Sheikh Abdul
Qadir, Ahmad al-Sheik
Abdulquader)
(
)

215.

Dr Ghassan Omar Khalaf
(
)

Kön: man

F.d. guvernör i Hama som utnämndes av och
har samröre med Bashar al-Asad. Vidare stöder
han och gagnas av regimen. Ghassan Omar
Khalaf har nära anknytning till medlemmar av
ett regimtroget milisförband i Hama som kallas
Hama-brigaden.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed
(alias Khayr al-Din AbdulSattar al-Sayyed, Mohamed
Khair al-Sayyed, Kheredden
al-Sayyed, Khairuddin asSayyed, Khaireddin alSayyed, Kheir Eddin alSayyed, Kheir Eddib
Asayed) (
)

Kön: man

F.d. guvernör i Idlib, har samröre med och har
utnämnts av Bashar al-Asad. Gagnas av och stö
der regimen, bland annat genom att tillhanda
hålla stöd till den syriska militärmakten och re
gimvänliga milisförband. Har anknytning till
regimens minister för religiösa donationer (aw
qaf), Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, som
är hans bror.

28.10.2016

20.5.2019
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217.

218.

Atef Naddaf
(

Identifieringsuppgifter

Född: 1956
)

Födelseort: provinsen
Damaskus

Hussein Makhlouf (alias
Makhluf)
(
)

L 132/7

Skäl

Minister för inrikeshandel och konsument
skydd.

Datum för infö
rande

14.11.2016

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1964

Minister för lokal förvaltning.

Födelseort: Lattakia
(Latakia)

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

14.11.2016

F.d. guvernör i provinsen Damaskus.

Kusin till Rami Makhlouf.

219.

Ali al-Zafir
(

F.d. kommunikations- och teknikminister. Delar
som f.d. minister i regeringen ansvaret för regi
mens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

Född: 1963

Petroleum- och mineralresursminister.

14.11.2016

Födelseort: Damaskus

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1961

Kulturminister.

Födelseort: Lattakia
(Latakia)

Utnämnd i juli 2016.

Född: 1962
)

Födelseort: Tartus
Kön: man

220.

222.

223.

224.

Ali Ghanem (

)

Mohammed (alias
Mohamed, Muhammad,
Mohammad) al-Ahmed
(alias al-Ahmad)
(
)

Ali Hamoud (alias
Hammoud) (

)

Mohammed Zuhair (alias
Zahir) Kharboutli
(
)

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1964

Transportminister.

Födelseort: Tartus

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Födelseort: Damaskus

Elektricitetsminister.

Kön: man

Utnämnd i juli 2016.
Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016
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Namn

225.

226.

228.

Identifieringsuppgifter

Maamoun (alias Ma'moun)
Hamdan (
)

20.5.2019

Skäl

Född: 1958

Finansminister.

Födelseort: Damaskus

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Nabil al-Hasan (alias alHassan)
(
)

Född: 1963

F.d. minister för vattenresurser.

Abdullah al-Gharbi (alias
al-Qirbi)
(
)

Födelseort: Aleppo

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

Född: 1962
Födelseort: Damaskus

F.d. minister för inrikeshandel och konsument
skydd.

Kön: man

Utnämnd i juli 2016.

Datum för infö
rande

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

229.

Abdullah Abdullah
(
)

Född: 1956

Biträdande minister.

Kön: man

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

230.

Salwa Abdullah
(

231.

)

Rafe'a Abu Sa'ad (alias
Saad)
(

232.

Wafiqa Hosni
(

)

)

Född: 1953

Biträdande minister.

Födelseort: Quneitra (alQunaytira)

Utnämnd i juli 2016.

Kön: kvinna

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1954

Biträdande minister.

Födelseort: Habran village
(provinsen al-Suwayda)

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1952

Biträdande minister.

Födelseort: Damaskus

Utnämnd i juli 2016.

Kön: kvinna

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016
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233.

234.

Identifieringsuppgifter
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Skäl

Rima Al-Qadiri (alias AlKadiri)
(
)

Född: 1963

Socialminister (sedan augusti 2015).

Födelseort: Damaskus
Kön: kvinna

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Duraid Durgham

Kön: man

F.d. chef för Syriens centralbank.

Datum för infö
rande

14.11.2016

14.11.2016

Ansvarig för att ha gett ekonomiskt och finansi
ellt stöd till den syriska regimen genom sin be
fattning som chef för Syriens centralbank, som
också är uppförd på förteckningen.

243.

Ali Wanus

Födelsedatum: 5.2.1964

(alias Ali Wannous)
(
)

Titel: generalmajor
Kön: man

Innehar generalmajors grad, har varit i tjänst ef
ter maj 2011.

18.7.2017

I egenskap av högre officer är han ansvarig för
det brutala förtrycket av civilbefolkningen och
inblandad i förvaringen och användningen av
kemiska vapen.
Han har även samröre med Syrian Scientific
Studies and Research Centre, en enhet som är
uppförd på förteckningen.

258.

Mohamed Mazen Ali
Yousef (

)

Födelsedatum: 17.5.1969

F.d. industriminister. Utnämnd i januari 2018.

Födelseort: provinsen
Damaskus

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

26.2.2018

Kön: man

265.

Jamal Eddin Mohammed
Nazer (alias

Kön: man
,

Nazir Ahmad, Mohammed
JamalEddine)

Befattning: en av
grundarna till och
majoritetsägare i Apex
Development and Projects
LLC och grundare till
A'ayan Company for
Projects and Equipment
Födelsedatum: 2.1.1962
Födelseort: Damaskus,
Arabrepubliken Syrien
Nationalitet: syrisk
Passnummer: N
011612445,
utfärdandenummer 00217-L022286 (ort för
utfärdande:
Arabrepubliken Syrien)
Id-nummer: 01030208342 (ort för
utfärdande:
Arabrepubliken Syrien)

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien
med betydande investeringar i byggbranschen,
inbegripet en kontrollerande andel på 90 %
i Apex Development and Projects LLC, som har
upprättat ett samriskföretag värt 34,8 miljoner
USD för uppförande av Marota City, ett lyxpro
jekt för bostäder och shopping som har regi
mens stöd. Genom sin medverkan i Marota
City-projektet gynnas Jamal Eddin Mohammed
Nazer av och/eller stöder den syriska regimen.

21.1.2019
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272.

Hayan Kaddour (alias
Hayyan Kaddour bin
Mohammed Nazem, Hayan
Mohammad Nazem
Qaddour)

Europeiska unionens officiella tidning

Identifieringsuppgifter

20.5.2019

Skäl

Datum för infö
rande

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien
som innehar en andel på 67 % i Exceed Deve
lopment and Investment, som har upprättat ett
samriskföretag värt 17,7 miljoner USD för upp
förande av Marota City, ett lyxprojekt för bostä
der och shopping som har regimens stöd. Ge
nom sin medverkan i Marota City-projektet
gynnas Hayan Mohammad Nazem Qaddour av
och/eller stöder den syriska regimen.

21.1.2019

Född: 1957

Inrikesminister.

4.3.2019

Födelseort: Idlib

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1970

Minister för turism.

Födelseort: Aleppo

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1970

Utbildningsminister.

Födelseort: provinsen
Damaskus

Utnämnd i november 2018.

Kön: man
Befattning: primär
aktieägare i Exceed
Development and
Investment
Födelsedatum: 14.7.1970
eller 24.7.1970
Födelseort: Damaskus,
Arabrepubliken Syrien
Nationalitet: syrisk,
schweizisk
Passnummer: No
X4662433 (ort för
utfärdande: Schweiz), N
004599905 (ort för
utfärdande:
Arabrepubliken Syrien)

275.

276.

277.

278.

279.

Generalmajor Mohammad
Khaled al-Rahmoun

Mohammad Rami Radwan
Martini

Imad Muwaffaq al-Azab

Bassam Bashir Ibrahim

Suhail Mohammad
Abdullatif

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1960

Minister för högre utbildning.

Födelseort: Hama

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1961

Minister för offentliga arbeten och bostäder.

Födelseort: Latakia

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

4.3.2019

4.3.2019

4.3.2019

4.3.2019

20.5.2019
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280.

281.

Identifieringsuppgifter

Iyad Mohammad al-Khatib

Mohammad Maen Zein-alAbidin Jazba

L 132/11
Datum för infö
rande

Skäl

Född: 1974

Kommunikations- och teknikminister.

4.3.2019

Födelseort: Damaskus

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1962

Industriminister.

Födelseort: Aleppo

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

4.3.2019”

b) Följande poster ska utgå:
75. Generallöjtnant Fahid Al-Jassim
88. Brigadgeneral Ahmed Yousef Jarad
97. Brigadgeneral Mohsin Makhlouf
100. Generalmajor Suheil Salman Hassan
168. Omran Ahed Al Zu'bi
174. Mohammed Turki Al Sayed
249. Isam Zahr Al-Din
c) Posterna 264–269 ska omnumreras enligt följande:
Personens namn

Nuvarande nummer

Nytt nummer

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2. I del B (Enheter) ska följande poster utgå:
51. Drex Technologies Holding S.A.
70. DK Group
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/799
av den 17 maj 2019
om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller
borttagande av aromämnet furan-2(5H)-on från unionsförteckningen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer
och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av
rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv
2000/13/EG (1), särskilt artikel 11.3,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om
fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och
livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.6, och
av följande skäl:
(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 fastställs en unionsförteckning över aromer och ursprungsmaterial
som är godkända för användning i och på livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 (3) antogs en förteckning över aromämnen,
och förteckningen infördes i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses
i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan från en
medlemsstat eller en berörd part.

(4)

Del A i unionsförteckningen innehåller både utvärderade aromämnen och aromämnen under utvärdering.

(5)

Aromämnet furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) är upptaget i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 som ett
aromämne under utvärdering för vilket Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten)
begärt ytterligare vetenskapliga uppgifter. Sökanden har lämnat in dessa uppgifter.

(6)

Myndigheten har utvärderat uppgifterna och konstaterade i sitt vetenskapliga yttrande av den 11 december
2018 (4) att furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) utgör en hälsorisk med avseende på genotoxicitet eftersom det är
genotoxiskt in vivo.

(7)

Följaktligen uppfyller användningen av furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) inte de allmänna villkoren för användning
av aromer i artikel 4 a i förordning (EG) nr 1334/2008. Ämnet bör därför utan dröjsmål tas bort från
förteckningen för att skydda människors hälsa.

(8)

Vad gäller identifieringsuppgifterna för furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) lämnar myndigheten i sitt yttrande
ytterligare uppgifter om detta ämnes identitet och karaktärisering som inte ingår i den nuvarande posten för
ämnet i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008. För att säkerställa tydlighet och säkerhet gällande
ämnets identitet och hjälpa aktörer att identifiera ämnet korrekt bör det påpekas att myndigheten lämnat följande
ytterligare identifieringsuppgifter för furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) i sitt yttrande: CAS-nr är 497-23-4, JECFA-nr
är 2000 och JECFA-namn är 4-hydroxi-2-butensyra-gamma-lakton.

(1) EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.
(2) EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 av den 1 oktober 2012 om antagande av den förteckning över aromämnen
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1334/2008 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 och kommissionens beslut
1999/217/EG (EUT L 267, 2.10.2012, s. 1).
(4) EFSA FAF Panel (EFSA Panel on Food Additives and Flavourings). ”Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2
(FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1
of FGE.19: lactones”. EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5568.
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(9)

Eftersom ämnet utgör en hälsorisk bör kommissionen använda det skyndsamma förfarandet för att ta bort furan2(5H)-on från unionsförteckningen. Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 bör därför ändras
i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

L 132/14

BILAGA

I del A avsnitt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska följande post utgå:
”10.066

furan-2(5H)-on

2

Efsa”
SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/800
av den 17 maj 2019
om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller
utvidgad användning av karmin, karminsyra (E 120) i vissa köttprodukter som är traditionella i de
franska utomeuropeiska territorierna
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om
livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och
av följande skäl:
(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts
för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en
ansökan.

(3)

Karmin, karminsyra (E 120) är ett ämne som godkänts som färgämne i en rad olika livsmedel i enlighet med
bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008.

(4)

Den 23 juni 2017 lämnades en ansökan in om godkännande av användningen av karmin, karminsyra (E 120)
i vissa icke värmebehandlade köttprodukter. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4
i förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

Sökanden ansökte om godkännande för användning av karmin, karminsyra (E 120) i syfte att uppnå den önskade
rosa färgen i vissa traditionella specialiteter med saltade slaktbiprodukter från gris och nötkött, som groin de porc à
la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole och paleron de bœuf à la créole för att uppfylla
konsumenternas förväntningar i de franska utomeuropeiska territorierna där dessa produkter har varit en del av
den kulinariska traditionen sedan 1700-talet.

(6)

Karmin, karminsyra (E 120) tillsätts i saltlake med hög salthalt för rimning av slaktbiprodukter. I produkter som
saluförs bör salthalten vara minst 70 g per kg kött för att garantera mikrobiologisk stabilitet och en lång
hållbarhetstid (ofta 12 månader). Produkterna måste avsaltas i vatten före tillagning. Karmin, karminsyra (E 120)
stannar huvudsakligen på köttets yta och dess stabilitet vid olika temperaturer, ljusförhållanden, pH-värden och
syrehalter säkerställer ett karakteristiskt utseende även efter tillagning.

(7)

Enligt skäl 7 i förordning (EG) nr 1333/2008 bör man vid godkännande av livsmedelstillsatser även ta hänsyn till
andra faktorer av betydelse för det ärende som behandlas, däribland traditionsrelaterade faktorer. Vissa
traditionella produkter bör därför bibehållas på marknaden i vissa medlemsstater om användningen av livsmedels
tillsatser uppfyller de allmänna och särskilda villkoren i förordning (EG) nr 1333/2008.

(8)

Den 18 november 2015 offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad
myndigheten) ett vetenskapligt yttrande om omprövningen av säkerheten hos karmin, karminsyra (E 120) som
livsmedelstillsats (3). Myndigheten konstaterade att det inte fanns någon anledning att se över det acceptabla
dagliga intaget (ADI-värdet) på 2,5 mg karminsyra/kg kroppsvikt/dag och att de precisa exponeringsuppskatt
ningarna för ett icke varumärkeslojalt scenario ligger under ADI för alla befolkningsgrupper. Karmin, karminsyra
(E 120) är godkänt för användning i en rad olika livsmedel. Den utvidgade användningen föreslås för ett fåtal
nischade köttprodukter och vid ett lägre gränsvärde än för de andra för närvarande godkända användningarna

(1) EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för
godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).
(3) EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4288.
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i livsmedelskategori 08.3.1 ”Icke värmebehandlade köttprodukter” i del E i bilaga II till förordning (EG)
nr 1333/2008. Eftersom köttprodukter enligt det vetenskapliga yttrandet inte är en av de främsta källorna till den
sammanlagda exponeringen för karmin, karminsyra (E 120) förväntas den föreslagna användningen inte ha en
avgörande inverkan på den sammanlagda exponeringen vilken därför kommer att fortsätta ligga under ADI.
(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan
unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom
i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom utvidgningen av
användningen av karmin, karminsyra (E 120) sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa är det inte
nödvändigt att begära ett yttrande från myndigheten.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 för livsmedelskategori 08.3.1 ”Icke värmebehandlade köttprodukter” ska följande uppgifter för E 120 införas efter uppgifterna om E
110:
”E 120

Karmin, karminsyra

50

SV

Endast följande traditionella specialiteter med saltade slaktbiprodukter av gris och nötkött: groin de porc à la créole, queue de
porc à la créole, pied de porc à la créole och paleron de bœuf à la créole. Dessa produkter konsumeras efter avsaltning och tillag
ning.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/801
av den 17 maj 2019
om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller
användning av mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) på vissa färska frukter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om
livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och
av följande skäl:
(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts
för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en
ansökan.

(3)

Mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) är en livsmedelstillsats som har godkänts i en rad olika livsmedel
i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008.

(4)

Den 17 februari 2017 lämnades det in en ansökan om godkännande av användningen av mono- och diglycerider
av fettsyror (E 471) på alla färska frukter, bär och grönsaker. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet
med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

När mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) används som ytbehandlingsmedel på färska frukter, bär och
grönsaker bildar de ett tunt, inert och fysiskt barriärskikt mot fuktförlust och oxidering för att bevara frukternas,
bärens och grönsakernas näringsmässiga kvalitet och förlänga deras hållbarhet. Enligt sökanden skulle den
föreslagna användningen tillfredsställa en ökad efterfrågan året om på färskvaror, minska livsmedelsavfallet och
effektivisera användningen av naturresurser inom livsmedelsproduktionen genom mindre förluster och
transporter med lägre koldioxidutsläpp.

(6)

Ansökan diskuterades i arbetsgruppen med myndighetsexperter om livsmedelstillsatser. Arbetsgruppen
konstaterade att det finns ett tekniskt behov framför allt vad gäller ytbehandlingen av vissa frukter som främst
importeras från länder med ett tropiskt klimat och som måste skyddas under långa transporter. Skalen av dessa
frukter konsumeras vanligtvis inte.

(7)

Den 10 november 2017 offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad
myndigheten) ett vetenskapligt yttrande där den omprövade säkerheten hos mono- och diglycerider av fettsyror (E
471) som livsmedelstillsats (3). Myndigheten konstaterade att det inte fanns något behov av ett acceptabelt dagligt
intag uttryckt i siffror och att livsmedelstillsatsen mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) inte ansågs vara en
säkerhetsrisk vid de nivåer som rapporterades. En sådan slutsats används för ämnen med mycket låg säkerhetsrisk
och endast om det finns tillförlitlig information om såväl exponering och toxicitet samt om det finns låg
sannolikhet för skadliga hälsoeffekter på människor i doser som inte orsakar näringsmässiga obalanser hos
djur (4). Myndigheten rekommenderade emellertid vissa ändringar av EU:s specifikationer för livsmedelstillsatsen
mono- och diglycerider av fettsyror (E 471). Kommissionen kommer att behandla dessa rekommendationer
separat på basis av allmänna riktlinjer i myndighetens yttranden där vissa risker har konstaterats (5).

(1) EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för
godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).
(3) EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5045.
(4) EFSA Journal, vol. 12(2014)6, artikelnr 3697, ”Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives reevaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010”.
(5) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_approach.pdf
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(8)

Dessutom är mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) avsedda att användas för ytbehandling och förväntas
inte överföras till de inre ätbara delarna av frukterna och bären. Behandling av frukter och bär vars skal vanligtvis
inte konsumeras kommer sannolikt inte att påverka människors hälsa. Det är därför lämpligt att tillåta
användningen av mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) på vissa frukter som i huvudsak importeras från
länder med ett tropiskt/subtropiskt klimat och vars skal vanligtvis inte konsumeras, dvs. citrusfrukter, meloner,
ananas, bananer, papaya, mango, avokado och granatäpplen.

(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan
unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom
i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande
av användningen av mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) på citrusfrukter, meloner, ananas, bananer,
papaya, mango, avokado och granatäpplen utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att
påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 04.1.1, ”Hela färska frukter, bär och grönsaker”, efter uppgifterna om livsmedelstillsats
E 464:
”E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/802
av den 17 maj 2019
om rättelse av den grekiska språkversionen av genomförandeförordning (EU) 2018/775 om
bestämmelser för tillämpningen av artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller
bestämmelser för att ange ursprungsland eller härkomstplats för den primära ingrediensen i ett
livsmedel
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhanda
hållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets
direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG,
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (1), särskilt
artikel 26.8, och
av följande skäl:
(1)

Den grekiska språkversionen av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/775 (2) innehåller fel
i artikel 1.1 och 1.2 vad gäller den förordningens tillämpningsområde.

(2)

Den grekiska språkversionen av genomförandeförordning (EU) 2018/775 bör därför rättas i enlighet med detta.
Övriga språkversioner berörs inte.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(berör ej den svenska versionen)

(1) EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/775 av den 28 maj 2018 om bestämmelser för tillämpningen av artikel 26.3
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad
gäller bestämmelser för att ange ursprungsland eller härkomstplats för den primära ingrediensen i ett livsmedel (EUT L 131, 29.5.2018,
s. 8).
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/803
av den 17 maj 2019
om de tekniska kraven för innehållet i kvalitetsrapporterna om europeisk statistik om naturgasoch elpriser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 av den 26 oktober 2016 om europeisk statistik om
naturgas- och elpriser (1), särskilt artikel 7.5, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EU) 2016/1952 fastställs ett regelverk för framställning av jämförbar europeisk statistik om
naturgas- och elpriser.

(2)

Enligt artikel 7.3 i förordning (EU) 2016/1952 ska medlemsstaterna vart tredje år
standardkvalitetsrapport om uppgifterna i enlighet med de kvalitetskriterier
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (2). Rapporterna
uppgifternas räckvidd och insamling, beräkningskriterier, använda metoder och
förändringar av dessa.

(3)

Enligt artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1952 ska kommissionen (Eurostat) utvärdera kvaliteten på de lämnade
uppgifterna och använda den utvärderingen och en analys av kvalitetsrapporterna för att utarbeta och
offentliggöra en rapport om kvaliteten på den europeiska statistik som omfattas av den förordningen.

(4)

Sedan förordning (EU) 2016/1952 trätt i kraft har kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med
medlemsstaterna utvärderat de relevanta tekniska kvalitetssäkringskraven när det gäller innehållet i och lämplig
tidpunkt för kvalitetsrapporterna.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska
statistiksystemet.

ge kommissionen (Eurostat) en
som fastställs i artikel 12.1
ska innehålla information om
uppgiftskällor samt eventuella

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(1) De relevanta tekniska kvalitetssäkringskraven för innehållet i kvalitetsrapporterna om uppgifterna om naturgasoch elpriser anges i bilagan.
(2)

Medlemsstaterna ska överlämna de första kvalitetsrapporterna senast den 15 juni 2019.

(3) Varje kvalitetsrapport ska omfatta de hela år som förflutit efter datumet för den föregående kvalitetsrapporten. De
första kvalitetsrapporterna ska dock omfatta referensåren 2017 och 2018.

Artikel 2
Kvalitetsrapporterna ska lämnas via den centrala dataportal som kommissionen (Eurostat) tillhandahåller så att
kommissionen (Eurostat) får dessa kvalitetsrapporter på elektronisk väg.
(1) EUT L 311, 17.11.2016, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till
Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG,
Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
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Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA
TEKNISKA KVALITETSSÄKRINGSKRAV FÖR INNEHÅLLET I KVALITETSRAPPORTERNA OM EUROPEISK
STATISTIK OM NATURGAS- OCH ELPRISER

Kvalitetsrapporterna ska innehålla information om alla de kvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i förordning
(EG) nr 223/2009.
1. RELEVANS
Medlemsstaterna ska lämna följande information i kvalitetsrapporterna:
a) En beskrivning av användarna, deras respektive behov och en motivering till behoven.
b) Förfaranden som används för att mäta användarnöjdhet och framställa resultaten.
c) I vilken utsträckning den önskade statistiken är tillgänglig.
2. NOGGRANNHET
Kvalitetsrapporterna ska innehålla
a) en noggrannhetsbedömning som sammanfattar de olika komponenterna i datamängden,
b) en beskrivning av urvalsfelen,
c) en beskrivning av andra fel.
3. AKTUALITET OCH PUNKTLIGHET
Medlemsstaterna ska rapportera om
a) hur lång tid som gått från den händelse eller företeelse som uppgifterna avser tills de finns tillgängliga (aktualitet),
b) hur lång tid som gått mellan det datum då uppgifterna skulle ha levererats och det datum då uppgifterna faktiskt
levererades (punktlighet)
c) hur många iterationer som behövs för att få fullt validerade uppgifter (valideringsiterationer).
4. TILLGÄNGLIGHET OCH TYDLIGHET
Medlemsstaterna ska rapportera om på vilka villkor och vilka sätt användarna kan
a) få tillgång till och använda uppgifter (inklusive men inte begränsat till pressmeddelanden, publikationer,
onlinedatabaser och tillgång till mikrodata),
b) tolka uppgifterna, t.ex. genom att lämna dokumentation om metoder och kvalitetsledning.
5. JÄMFÖRBARHET
Medlemsstaterna ska rapportera om i vilken omfattning statistiken är jämförbar
a) mellan geografiska områden,
b) över tid.
6. SAMANVÄNDBARHET
Medlemsstaterna ska rapportera om i vilken omfattning statistiken
a) stämmer överens med uppgifter från andra källor (samanvändbarhet mellan områden),
b) är konsekvent inom en viss datamängd (intern samanvändbarhet).
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Medlemsstaterna ska också rapportera om ytterligare följande kvalitetsaspekter:
1. KVALITETSLEDNING
Medlemsstaterna ska rapportera om system och strukturer som införts för att styra kvaliteten på statistiska produkter
och processer. De ska också rapportera om sin utvärdering av uppgifternas kvalitet.
2. REVIDERING AV UPPGIFTER
Medlemsstaterna ska förklara varför validerade uppgifter har reviderats. Orsakerna kan bl.a. vara information om nya
tillgängliga uppgiftskällor, nya metoder eller annan relevant information. Rapporten ska också innehålla datum för
revideringarna och deras storlek och omfång.
I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) 2016/1952 ska kvalitetsrapporterna innehålla information om
uppgifternas räckvidd och insamling, beräkningskriterier, använda metoder och uppgiftskällor samt eventuella
ändringar.
1. STATISTISK PRESENTATION
Medlemsstaterna ska lämna följande beskrivning av de uppgifter som sprids, som kan visas för användarna i form av
tabeller, diagram eller kartor:
a) Databeskrivning.
b) Klassificeringssystem.
c) Sektorstäckning.
d) Statistiska begrepp och definitioner.
e) Statistisk enhet.
f) Statistisk population.
g) Referensområde (geografisk täckning).
h) Den tidsperiod för vilken uppgifter finns tillgängliga.
i) Referensperiod (period som rapporten omfattar).
j) Måttenhet.
2. STATISTISK BEARBETNING
Kvalitetsrapporterna ska innehålla en beskrivning av alla förfaranden som använts för att samla in, validera och
sammanställa uppgifterna och för att ta fram ny information.
3. PRINCIPER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE
Kvalitetsrapporterna ska redogöra för reglerna om spridning av uppgifter på nationell nivå.
4. SPRIDNINGSFREKVENS
Rapporterna ska också ange hur ofta uppgifterna sprids på nationell nivå.
I enlighet med de statistiska principerna i artikel 2.1 e och f i förordning (EG) nr 223/2009 ska medlemsstaterna
rapportera om följande:
1. KONFIDENTIALITET
Kvalitetsrapporterna ska innehålla information om lagstiftningsåtgärder eller andra formella förfaranden som förhindrar
obehörigt utlämnande av uppgifter som direkt eller indirekt skulle kunna identifiera en individ eller en ekonomisk enhet.
De kommer också att ange de regler som tillämpas för att säkra statistisk konfidentialitet och förhindra obehörigt
utlämnande.
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2. KOSTNAD OCH BELASTNING
Kvalitetsrapporterna ska innehålla information om kostnader och belastning i samband med insamling och framställning
av en statistisk produkt.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/804
av den 17 maj 2019
om förlängt godkännande av selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-3060 och av selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertillsats
för alla djurarter och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1750/2006 och (EG) nr 634/2007
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om
fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och
av följande skäl:
(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och
förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller förlängas.

(2)

Selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 godkändes för tio år som fodertillsats för
alla djurarter genom kommissionens förordning (EG) nr 1750/2006 (2). Selenometionin framställt av
Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 godkändes för tio år som fodertillsats för alla djurarter genom kommissionens
förordning (EG) nr 634/2007 (3).

(3)

Ansökningar om förlängning av godkännandet för selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060 och selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertillsats för alla
djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1831/2003, med en begäran om att dessa
tillsatser ska införas i kategorin ”näringstillsatser”. Till ansökningarna bifogades de uppgifter och handlingar som
krävs enligt artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den
5 juli 2018 (4) och den 28 november 2018 (5) att sökandena hade lämnat in uppgifter som visade att tillsatserna
under föreslagna användningsvillkor uppfyller villkoren för godkännande. Myndigheten bekräftade sina tidigare
slutsatser att selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 och selenometionin
framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumenters säkerhet eller
på miljön. Den konstaterade också att selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060
kan vara luftvägssensibiliserande och farligt vid inandning och att selenometionin framställt av Saccharomyces
cerevisiae NCYC R397 kan vara irriterande för ögon och slemhinnor samt hud- och luftvägssensibiliserande.
Kommissionen anser därför att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på
människors hälsa, framför allt vad gäller användare av tillsatsen. Slutligen rekommenderar myndigheten att
namnet på dessa tillsatser bör ändras.

(5)

På grundval av respektive aktuella rapporter från det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG)
nr 1831/2003 bör analysmetoderna för selen och selenometionin uppdateras.

(6)

Bedömningen av selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 och selenometionin
framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 visar att de uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5
i förordning (EG) nr 1831/2003. Godkännandet av de tillsatserna bör därför förlängas i enlighet med bilagan till
den här förordningen.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1750/2006 av den 27 november 2006 om godkännande av selenometionin som fodertillsats
(EUT L 330, 28.11.2006, s. 9).
(3) Kommissionens förordning (EG) nr 634/2007 av den 7 juni 2007 om godkännande av selenometionin framställt av Saccharomyces
cerevisiae NCYC R397 som fodertillsats (EUT L 146, 8.6.2007, s. 14).
(4) EFSA Journal, vol. 16(2018):7, artikelnr 5386.
(5) EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5539.
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(7)

Till följd av det förlängda godkännandet av selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I3060 och av selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertillsats enligt villkoren
i bilagan till den här förordningen bör förordningarna (EG) nr 1750/2006 och (EG) nr 634/2007 upphävas.

(8)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för
godkännande av selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 och selenometionin
framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan
anpassa sig till de nya krav som följer av det förlängda godkännandet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godkännandet av de tillsatser i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”föreningar av spårelement”
som anges i bilagan förlängs under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.
Artikel 2
1.
Selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, selenometionin framställt av
Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 och de förblandningar innehållande dessa ämnen som har framställts och märkts
före den 9 december 2019 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 9 juni 2019 får fortsätta att
släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.
2.
Foderråvaror och foderblandningar innehållande de ämnen som anges i punkt 1 som har framställts och märkts
före den 9 juni 2020 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 9 juni 2019 får fortsätta att släppas ut
på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.
3.
Foderråvaror och foderblandningar innehållande de ämnen som anges i punkt 1 som har framställts och märkts
före den 9 juni 2021 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 9 juni 2019 får fortsätta att släppas ut
på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för icke-livsmedelsproducerande djur.
Artikel 3
Förordningarna (EG) nr 1750/2006 och (EG) nr 634/2007 ska upphöra att gälla.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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Namn på
inneha
varen av
godkän
nandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskriv
ning, analysmetod

Djurart eller
djurkategori

Högsta
ålder

Alla arter

—

Lägsta
halt

Högsta halt
Övriga bestämmelser

Godkän
nandet
gäller till
och med

1. Tillsatsen ska användas i foder
som förblandning.

9 juni
2029

Selen i mg/kg helfoder med
en vattenhalt på 12 %

SV

Tillsatsens
identifi
erings
nummer

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: föreningar av spårelement.

3b810

—

Tillsatsens sammansättning

0,50 (totalt)

Beredning av organiskt selen:
Selenhalt: 2 000 till 2 400 mg Se/kg
Organiskt selen > 97 till 99 % av den
totala selenhalten
Selenometionin > 63 % av den totala
selenhalten
Beskrivning av den aktiva substansen
Selenometionin framställt av Saccharo
myces cerevisiae CNCM I-3060
Kemisk formel: C5H11NO2Se
Analysmetod (1)
Bestämning av halten selenometionin
i fodertillsatsen:
— Omvänd fas-HPLC (vätskekroma
tografi) med UV-detektor (RPHPLC-UV) eller

3. Ange följande i bruksanvisningen
till tillsatsen och förblandning
arna: lagrings- och stabilitetsvill
kor.
4. Högsta tillskott av organiskt se
len:
0,20 mg Se/kg helfoder med en
vattenhalt på 12 %.
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— HPLC (vätskekromatografi) och
ICP-masspektrometri
(HPLCICPMS) efter trefaldig proteolytisk
nedbrytning.

2. För användare av tillsatsen och
förblandningar ska foderföreta
gare fastställa driftsrutiner och
organisatoriska åtgärder för att
hantera potentiella risker vid in
andning. När dessa risker inte
kan elimineras eller minskas till
ett minimum genom sådana ru
tiner och åtgärder ska tillsatsen
och förblandningarna användas
med personlig skyddsutrustning,
inklusive andningsskydd.
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Selenberikad
jäst
Saccharomyces
cerevisiae CNCM
I-3060,
inaktiverad

Namn på
inneha
varen av
godkän
nandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskriv
ning, analysmetod

Djurart eller
djurkategori

Högsta
ålder

Alla arter

—

Lägsta
halt

Högsta halt
Övriga bestämmelser

Godkän
nandet
gäller till
och med

1. Tillsatsen ska användas i foder
som förblandning.

9 juni
2029

Selen i mg/kg helfoder med
en vattenhalt på 12 %

SV

Bestämning av den totala selenhalten
i fodertillsatsen:

20.5.2019

Tillsatsens
identifi
erings
nummer

— ICP-atomemissionsspektrometri
(ICP-AES) eller
— ICP-masspektrometri (ICPMS).
Bestämning av den totala selenhalten
i förblandningar, foderblandningar
och foderråvaror:

3b811

—

Selenberikad
jäst
Saccharomyces
cerevisiae NCYC
R397,
inaktiverad

Tillsatsens sammansättning
Beredning av organiskt selen:
Selenhalt: 2 000 till 3 500 mg Se/kg
Organiskt selen > 98 % av den totala
selenhalten
Selenometionin > 63 % av den totala
selenhalten
Beskrivning av den aktiva substansen
Selenometionin framställt av Saccharo
myces cerevisiae NCYC R397
Kemisk formel: C5H11NO2Se

0,50 (totalt)

2. För användare av tillsatsen och
förblandningarna ska foderföre
tagare fastställa driftsrutiner och
organisatoriska åtgärder för att
hantera potentiella risker vid in
andning, hudkontakt, kontakt
med slemhinnorna eller ögonen.
När dessa risker inte kan elimi
neras eller minskas till ett mini
mum genom sådana rutiner och
åtgärder ska tillsatsen och för
blandningarna användas med
personlig skyddsutrustning, in
klusive andningsskydd, skydds
glasögon och handskar.

Europeiska unionens officiella tidning

— Uppslutning i mikrovågsugn och
därefter hydridgenerering med
atomabsorptionsspektrometri
(HGAAS) (EN 16159:2012).

L 132/31

Namn på
inneha
varen av
godkän
nandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskriv
ning, analysmetod

Djurart eller
djurkategori

Högsta
ålder

Lägsta
halt

Högsta halt
Övriga bestämmelser

Selen i mg/kg helfoder med
en vattenhalt på 12 %

Analysmetod (1)

Godkän
nandet
gäller till
och med

Bestämning av halten selenometionin
i fodertillsatsen:

SV

3. Ange följande i bruksanvisningen
till tillsatsen och förblandning
arna: lagrings- och stabilitetsvill
kor.

L 132/32

Tillsatsens
identifi
erings
nummer

4. Högsta tillskott av organiskt se
len:

— Omvänd fas-HPLC (vätskekroma
tografi) med UV-detektor (RPHPLC-UV) eller

0,20 mg Se/kg helfoder med en
vattenhalt på 12 %.

Europeiska unionens officiella tidning

— HPLC (vätskekromatografi) och
ICP-masspektrometri
(HPLCICPMS) efter trefaldig proteolytisk
nedbrytning.
Bestämning av den totala selenhalten
i fodertillsatsen:
— ICP-atomemissionsspektrometri
(ICP-AES) eller
— ICP-masspektrometri (ICPMS).
Bestämning av den totala selenhalten
i förblandningar, foderblandningar
och foderråvaror:
— Uppslutning i mikrovågsugn och
därefter hydridgenerering med
atomabsorptionsspektrometri
(HGAAS) (EN 16159:2012).
(1) Närmare information om
reports/Pages/index.aspx

analysmetoderna

finns

på

Europeiska

unionens

referenslaboratoriums

webbplats:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_

20.5.2019

20.5.2019
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/805
av den 17 maj 2019
om godkännande av ett preparat av muramidas framställt av Trichoderma reesei (DSM 32338) som
fodertillsats för slaktkycklingar och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt
(innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, som företräds i EU av DSM
Nutritional Products Sp. Z o.o)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om
fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och
av följande skäl:
(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och
förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av ett preparat av muramidas framställt av Trichoderma reesei (DSM 32338) har
lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och
handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(3)

Ansökan gäller godkännande av ett preparat av muramidas framställt av Trichoderma reesei (DSM 32338) som
fodertillsats i kategorin ”zootekniska tillsatser” för slaktkycklingar och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter
avsedda för slakt.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den
14 juni 2018 (2) att preparatet av muramidas framställt av Trichoderma reesei (DSM 32338) under föreslagna
användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumentsäkerheten eller miljön. Det konstaterades
också att tillsatsen kan vara potentiellt irriterande för hud och ögon och potentiellt hudsensibiliserande.
Kommissionen anser därför att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att förhindra skadliga effekter på
människors hälsa, särskilt när det gäller tillsatsens användare. Myndigheten drog även slutsatsen att tillsatsen
bidrar till att förbättra förhållandet mellan foderintag och viktökning för slaktkycklingar. Myndigheten ansåg att
denna slutsats kan extrapoleras till mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt. Myndigheten
anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade
även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som
inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av muramidas framställt av Trichoderma reesei (DSM 32338) visar att villkoren för
godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Preparatet bör därför godkännas för
användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”andra zootekniska tillsatser” som anges
i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i bilagan uppfylls.
(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal, vol. 16(2018):7, artikelnr 5342.
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

20.5.2019

BILAGA

Namn på inneha
varen av godkän
nandet

Lägsta
halt
Tillsats

Sammansättning, kemisk formel,
beskrivning, analysmetod

Djurart eller
djurkategori

Högsta
ålder

Högsta
halt

Aktivitet/kg helfoder
med en vattenhalt på
12 %

Övriga bestämmelser

Godkän
nandet
gäller till
och med

SV

Tillsatsens
identifi
erings
nummer

Kategori: zootekniska tillsatser Funktionell grupp: andra zootekniska tillsatser (förbättring av förhållandet mellan foderintag och viktökning)
4d16

DSM Nutritional
Products Ltd., som
företräds i EU av
DSM Nutritional
Products Sp. Z o.o

Muramidas
(EC 3.2.1.17)

Tillsatsens sammansättning

Muramidas (EC 3.2.1.17) (lyso
zym) framställt av Trichoderma
reesei (DSM 32338)
Analysmetod (2)
Bestämning av muramidas:
Fluorescensbaserad metod för
bestämning av enzymkatalyse
rad depolymerisation av ett
fluoresceinmärkt preparat av
peptidoglykan vid pH 6,0 och
30 °C.

—

25 000
LSU(F)

—

1. Ange följande i bruksanvisningen
till tillsatsen och förblandning
arna: lagringsvillkor och stabili
tet vid värmebehandling.

9 juni
2029

2. För användare av tillsatsen och
förblandningarna ska foderföre
tagare fastställa driftsrutiner och
organisatoriska åtgärder för att
hantera potentiella risker som
kan uppstå vid användning. När
dessa risker inte kan elimineras
eller minskas till ett minimum
genom sådana rutiner och åtgär
der ska tillsatsen och förbland
ningarna användas med person
lig skyddsutrustning, inklusive
hudskydd och andningsskydd.

Europeiska unionens officiella tidning

Slaktkyckling
ar
Preparat of muramidas (EC
3.2.1.17) (lysozym) framställt Mindre
av Trichoderma reesei (DSM vanligt
32338).
Minsta
aktivitet: förekomman
60 000 LSU(F)/g (1)
de
fjäderfäarter
Fast och flytande form
avsedda för
Beskrivning av den aktiva sub slakt
stansen

(1) 1 LSU(F) är den mängd enzym som ökar fluorescensen hos 12,5 μg/ml fluoresceinmärkt peptidoglykan per minut vid pH 6,0 och 30 °C med ett värde som motsvarar fluorescensen av cirka 0,06 nmol fluore
sceinisotiocyanat isomer I.
(2) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

L 132/35
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/806
av den 17 maj 2019
om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 31 maj 2013 antog rådet beslut 2013/255/Gusp (1).

(2)

Den 28 maj 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/778 (2), varigenom de restriktiva åtgärder som fastställs
i beslut 2013/255/Gusp förlängdes till och med den 1 juni 2019.

(3)

På grundval av en översyn beslutade rådet att de restriktiva åtgärderna bör förlängas till och med den 1 juni
2020.

(4)

Posterna avseende 59 personer som är föremål för restriktiva åtgärder i enlighet med bilaga I till beslut
2013/255/Gusp bör ändras.

(5)

Nio poster bör strykas från förteckningen över personer och enheter.

(6)

Till följd av tribunalens domar av den 31 januari 2019 i mål T-667/17 Alkarim for Trade and Industry mot rådet
och i mål T-559/17 Abdulkarim mot rådet, är Alkarim for Trade and Industry och Mouhamad Wael Abdulkarim
inte uppförda på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för
restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2013/255/Gusp.

(7)

Beslut 2013/255/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 34 ska ersättas med följande:
”Artikel 34
Detta beslut ska tillämpas till och med den 1 juni 2020. Det ska ses över kontinuerligt. Det får förlängas eller vid
behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.”
2. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.
(1) Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 1.6.2013, s. 14).
(2) Rådets beslut (Gusp) 2018/778 av den 28 maj 2018 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien
(EUT L 131, 29.5.2018, s. 16).

20.5.2019
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Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 2019.
På rådets vägnar
E.O. TEODOROVICI

Ordförande
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BILAGA

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:
1. Del A (Personer) ska ändras på följande sätt:
a) Följande poster ska ersätta motsvarande poster i förteckningen:

”6.

Datum för infö
rande

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

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

Födelsedatum: 20.5.1951

Chef för direktoratet för allmän säkerhet, delak
tig i våldet mot demonstranter.

9.5.2011

Kön: man

F.d. chef för avdelningen för statens säkerhet
i Baniyas, delaktig i våldet mot demonstranter
i Baida (Bayda). Befordrad till överstes grad
2018.

9.5.2011

Födelsedatum: 7.7.1953

Officer med generalmajors grad i syriska flyg
vapnet som varit i tjänst efter maj 2011. Chef
för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst
som varit i tjänst efter maj 2011. Ansvarig för
brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

I egenskap av högre officer vid det syriska flyg
vapnets underrättelsetjänst stöder han den sy
riska regimen och är ansvarig för det brutala
förtrycket av civilbefolkningen. Han har även
samröre med Scientific Studies Research Centre
(SSRC) som är uppfört på förteckningen.

21.10.2014

Födelseort: Jubba,
provinsen Damaskus,
Syrien
Diplomatpass nr:
D000001300
Kön: man

7.

Amjad (
) Abbas (
(alias Al-Abbas)

10.

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

)

Födelseort: Qusayr,
provinsen Homs, Syrien
Chef för det syriska
flygvapnets
underrättelsetjänst
Kön: man

14.

Brigadgeneral Mohammed
Bilal (alias överstelöjtnant
Muhammad Bilal)

Kön: man

Chef för polisen i Tartus sedan december 2018.
20.

Bassam (
) Al Hassan
(
) (alias Al Hasan)

Född: 1961

Presidentens rådgivare i strategiska frågor, del
aktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

31.

Generalmajor Tawfiq
(
) (alias Tawfik)
Younes (
) (alias
Yunes)

Kön: man

F.d. chef för säkerhetstjänstens avdelning för
inre säkerhet, delaktig i våldet mot civilbefolk
ningen.

1.8.2011

36.

Nizar (
) al-Asaad
(
) (alias Nizar
Asaad)

Kön: man

Ledande syrisk affärsman med nära band till re
gimen. Kusin till Bashar al-Asad. Har samröre
med familjerna Asad och Makhlouf.

23.8.2011

Kön: man

Har i denna egenskap medverkat i, gynnats av
eller på annat sätt stött den syriska regimen.
Ledande oljeinvesterare och f.d. chef för företa
get Nizar Oilfield Supplies.

20.5.2019
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Namn

41.

Ali (

) Douba (

Identifieringsuppgifter

)

Samir (
(
)

) Hassan

Skäl

Född: 1933

Särskild rådgivare till president al-Asad.

Födelseort: Karfis, Syrien

Medverkar i, gynnas av och stöder al-Asads re
gim i egenskap av särskild rådgivare. Har varit
delaktig i brutalt förtryck av civilbefolkningen
i Syrien.

Kön: man

48.

L 132/39

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med in
tressen och/eller verksamhet inom många bran
scher i det syriska näringslivet. Han innehar an
delar i och/eller har ett betydande inflytande
över Amir Group och Cham Holdings, två kon
glomerat med intressen i fastigheter, turism,
transport och finansmarknaderna. Från mars
2014 till september 2018 var han ordförande
för Ryssland i det bilaterala affärsrådet efter att
ha utnämnts av ministern för ekonomi, Khodr
Orfali.

Datum för infö
rande

23.8.2011

27.9.2014

Samir Hassan stöder regimens krigshandlingar
med penninggåvor.
Samir Hassan har samröre med personer som
gagnas av eller stöder regimen. Särskilt har han
samröre med Rami Makhlouf och Issam An
bouba, som har förts upp på förteckningen av
rådet och gagnas av den syriska regimen.

49.

51.

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

Födelsedatum: 7.5.1972

Issam (
) Anbouba
(
)

Verkställande direktör för
Anbouba for Agricultural
Industries Co.

Son till Ahmad Chehabis
Kön: man

Född: 1952 Födelseort:
Homs, Syrien
Kön: man

55.

Överste Lu'ai (
) (alias
Louay, Loai) al-Ali (
)

Födelseort: Jablah,
provinsen Latakia
Kön: man

78.

Generalmajor Ali (
Barakat (
)

)

Kön: man

Ordförande i Aleppos industri- och handels
kammare. Ordförande i sammanslutningen av
industrioch
handelskammare
sedan
16.12.2018. Vice ordförande i Cham Holding.
Stöder den syriska regimen ekonomiskt. Leda
mot av det syriska parlamentet sedan 2016.

2.9.2011

Ger finansiellt stöd åt den förtryckande maktap
paraten och de paramilitära grupper som utövar
våld mot civilbefolkningen i Syrien. Tillhanda
håller egendom (fastigheter, lagerlokaler) för
provisoriska fångläger. Har finansiella relationer
med högt uppsatta syriska tjänstemän. En av
grundarna av och styrelseledamot i Cham Hold
ing.

2.9.2011

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst
i Dara. Ansvarig för användningen av våld mot
demonstranter i Dara.

14.11.2011

103:e brigaden inom det republikanska gardet.
Militär delaktig i våldet i Homs. Befordrad till
generalmajor 2017.

1.12.2011

L 132/40
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Namn

79.

Generalmajor Talal (
Makhluf (
) (alias
Makhlouf)

99.

Identifieringsuppgifter

20.5.2019

Skäl

Datum för infö
rande

Kön: man

F.d. befälhavare för 105:e brigaden inom det re
publikanska gardet. F.d. befälhavare för det re
publikanska gardet. För närvarande befälhavare
för 2:a armékåren. Medarbetare vid den syriska
försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst
efter maj 2011. Militär delaktig i våldet i Damas
kus.

1.12.2011

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

Befälhavare för 106:e
brigaden, presidentens
garde

Beordrade trupper att slå demonstranterna med
påkar och därefter gripa dem. Ansvarig för
tvångsåtgärder mot fredliga demonstranter
i Duma.

23.1.2012

104.

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

Kön: man

I egenskap av f.d. chef för operativa avdelningen
vid direktoratet för politisk säkerhet var han an
svarig för frihetsberövande och tortyr av fängs
lade.

23.1.2012

128.

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

Kön: man

F.d. chef för avdelning 291 (Damaskus) vid ar
méns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av
frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

135.

Brigadgeneral Suhail
(
) (alias Suheil) AlAbdullah (
)
(alias Al-Abdallah)

Kön: man

Chef för Latakia-kontoret inom flygvapnets un
derrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihets
berövade oppositionella.

24.7.2012

139.

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

Född: 1964

Chef för Homs-kontoret inom direktoratet för
statens säkerhet från april 2012 till 2.12.2018
(efterträdde brigadgeneral Nasr al-Ali). Chef för
direktoratet för politisk säkerhet sedan
3.12.2018. Ansvarig för tortyr av frihetsberö
vade oppositionella.

24.7.2012

Ahmed (
) (alias
Ahmad) al-Jarroucheh
(
) (alias AlJarousha, Al-Jarousheh, AlJaroucha, Al-Jarouchah, AlJaroucheh)

Född: 1957

F.d. chef för den externa avdelningen inom un
derrättelsetjänsten (avdelning 279). I denna
egenskap var han ansvarig för underrättelsetjän
stens verksamhet vid de syriska ambassaderna.

24.7.2012

144.

)

Kön: man

Födelseort: Damaskus
Kön: man

Kön: man

20.5.2019
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Namn

160.

188.
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Identifieringsuppgifter

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

Kön: man

Bishr Riyad Yazigi

Född: 1972

213.

214.

Skäl

F.d. utbildningsminister, utnämnd i juli 2016.

Datum för infö
rande

16.10.2012

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

Kön: man

211.

L 132/41

Rådgivare till Syriens president. F.d. minister
med ansvar för turism. Delar som f.d. minister
i regeringen ansvaret för regimens brutala för
tryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

Medlem av det regimtrogna milisförband som
kallas Kataeb al-Baath (Bathpartiets milis). Vice
ordförande i Bathpartiet. Stöder regimen genom
sin roll i rekryteringen och organiseringen av
Bathpartiets milis.

28.10.2016

F.d. guvernör i Damaskus som utnämndes av
och har samröre med Bashar al-Asad. Stödjer
regimen och är ansvarig för det brutala för
trycket av civilbefolkningen i Syrien, bland an
nat genom deltagande i diskriminering av sun
nimuslimska grupper i huvudstaden.

28.10.2016

Hilal Hilal (alias Hilal alHilal) (
)

Född: 1966

Bishr al-Sabban (alias
Mohammed Bishr AlSabban, Bishr Mazin AlSabban)

Född: 1966

Ahmad Sheik Abdul-Qader

Kön: man

F.d. guvernör i Quneitra, har samröre med och
har utnämnts av Bashar al-Asad. F.d. guvernör
i Latakia. Stöder och gagnas av regimen, bland
annat genom offentligt stöd till den syriska mi
litärmakten och regimvänliga milisförband.

28.10.2016

Kön: man

Födelseort: Damaskus,
Arabrepubliken Syrien
Kön: man

(alias Ahmad Sheikh Abdul
Qadir, Ahmad al-Sheik
Abdulquader)
(
)

215.

Dr Ghassan Omar Khalaf
(
)

Kön: man

F.d. guvernör i Hama som utnämndes av och
har samröre med Bashar al-Asad. Vidare stöder
han och gagnas av regimen. Ghassan Omar
Khalaf har nära anknytning till medlemmar av
ett regimtroget milisförband i Hama som kallas
Hama-brigaden.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed
(alias Khayr al-Din AbdulSattar al-Sayyed, Mohamed
Khair al-Sayyed, Kheredden
al-Sayyed, Khairuddin asSayyed, Khaireddin alSayyed, Kheir Eddin alSayyed, Kheir Eddib
Asayed) (
)

Kön: man

F.d. guvernör i Idlib, har samröre med och har
utnämnts av Bashar al-Asad. Gagnas av och stö
der regimen, bland annat genom att tillhanda
hålla stöd till den syriska militärmakten och re
gimvänliga milisförband. Har anknytning till
regimens minister för religiösa donationer (aw
qaf), Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, som
är hans bror.

28.10.2016
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Namn

217.

218.

Atef Naddaf
(

Identifieringsuppgifter

Född: 1956
)

Födelseort: provinsen
Damaskus

Hussein Makhlouf (alias
Makhluf)
(
)

20.5.2019

Skäl

Minister för inrikeshandel och konsument
skydd.

Datum för infö
rande

14.11.2016

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1964

Minister för lokal förvaltning.

Födelseort: Lattakia
(Latakia)

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

14.11.2016

F.d. guvernör i provinsen Damaskus.

Kusin till Rami Makhlouf.

219.

Ali al-Zafir
(

F.d. kommunikations- och teknikminister. Delar
som f.d. minister i regeringen ansvaret för regi
mens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

Född: 1963

Petroleum- och mineralresursminister.

14.11.2016

Födelseort: Damaskus

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1961

Kulturminister.

Födelseort: Lattakia
(Latakia)

Utnämnd i juli 2016.

Född: 1962
)

Födelseort: Tartus
Kön: man

220.

222.

223.

224.

Ali Ghanem (

)

Mohammed (alias
Mohamed, Muhammad,
Mohammad) al-Ahmed
(alias al-Ahmad)
(
)

Ali Hamoud (alias
Hammoud) (

)

Mohammed Zuhair (alias
Zahir) Kharboutli
(
)

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1964

Transportminister.

Födelseort: Tartus

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Födelseort: Damaskus

Elektricitetsminister.

Kön: man

Utnämnd i juli 2016.
Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

20.5.2019
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Namn

225.

226.

228.

Identifieringsuppgifter

Maamoun (alias Ma'moun)
Hamdan (
)

L 132/43

Skäl

Född: 1958

Finansminister.

Födelseort: Damaskus

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Nabil al-Hasan (alias alHassan)
(
)

Född: 1963

F.d. minister för vattenresurser.

Abdullah al-Gharbi (alias
al-Qirbi)
(
)

Födelseort: Aleppo

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

Född: 1962
Födelseort: Damaskus

F.d. minister för inrikeshandel och konsument
skydd.

Kön: man

Utnämnd i juli 2016.

Datum för infö
rande

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

229.

Abdullah Abdullah
(
)

Född: 1956

Biträdande minister.

Kön: man

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

230.

Salwa Abdullah
(

231.

)

Rafe'a Abu Sa'ad (alias
Saad)
(

232.

Wafiqa Hosni
(

)

)

Född: 1953

Biträdande minister.

Födelseort: Quneitra (alQunaytira)

Utnämnd i juli 2016.

Kön: kvinna

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1954

Biträdande minister.

Födelseort: Habran village
(provinsen al-Suwayda)

Utnämnd i juli 2016.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1952

Biträdande minister.

Födelseort: Damaskus

Utnämnd i juli 2016.

Kön: kvinna

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016
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233.

234.

Identifieringsuppgifter

20.5.2019

Skäl

Rima Al-Qadiri (alias AlKadiri)
(
)

Född: 1963

Socialminister (sedan augusti 2015).

Födelseort: Damaskus
Kön: kvinna

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Duraid Durgham

Kön: man

F.d. chef för Syriens centralbank.

Datum för infö
rande

14.11.2016

14.11.2016

Ansvarig för att ha gett ekonomiskt och finansi
ellt stöd till den syriska regimen genom sin be
fattning som chef för Syriens centralbank, som
också är uppförd på förteckningen.

243.

Ali Wanus

Födelsedatum: 5.2.1964

(alias Ali Wannous)
(
)

Titel: generalmajor
Kön: man

Innehar generalmajors grad, har varit i tjänst ef
ter maj 2011.

18.7.2017

I egenskap av högre officer är han ansvarig för
det brutala förtrycket av civilbefolkningen och
inblandad i förvaringen och användningen av
kemiska vapen.
Han har även samröre med Syrian Scientific
Studies and Research Centre, en enhet som är
uppförd på förteckningen.

258.

Mohamed Mazen Ali
Yousef (

)

Födelsedatum: 17.5.1969

F.d. industriminister. Utnämnd i januari 2018.

Födelseort: provinsen
Damaskus

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

26.2.2018

Kön: man

265.

Jamal Eddin Mohammed
Nazer (alias

Kön: man
,

Nazir Ahmad, Mohammed
JamalEddine)

Befattning: en av
grundarna till och
majoritetsägare i Apex
Development and Projects
LLC och grundare till
A'ayan Company for
Projects and Equipment
Födelsedatum: 2.1.1962
Födelseort: Damaskus,
Arabrepubliken Syrien
Nationalitet: syrisk
Passnummer: N
011612445,
utfärdandenummer 00217-L022286 (ort för
utfärdande:
Arabrepubliken Syrien)
Id-nummer: 01030208342 (ort för
utfärdande:
Arabrepubliken Syrien)

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien
med betydande investeringar i byggbranschen,
inbegripet en kontrollerande andel på 90 %
i Apex Development and Projects LLC, som har
upprättat ett samriskföretag värt 34,8 miljoner
USD för uppförande av Marota City, ett lyxpro
jekt för bostäder och shopping som har regi
mens stöd. Genom sin medverkan i Marota
City-projektet gynnas Jamal Eddin Mohammed
Nazer av och/eller stöder den syriska regimen.

21.1.2019

20.5.2019

SV

Namn

272.

Hayan Kaddour (alias
Hayyan Kaddour bin
Mohammed Nazem, Hayan
Mohammad Nazem
Qaddour)

Europeiska unionens officiella tidning

Identifieringsuppgifter
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Skäl

Datum för infö
rande

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien
som innehar en andel på 67 % i Exceed Deve
lopment and Investment, som har upprättat ett
samriskföretag värt 17,7 miljoner USD för upp
förande av Marota City, ett lyxprojekt för bostä
der och shopping som har regimens stöd. Ge
nom sin medverkan i Marota City-projektet
gynnas Hayan Mohammad Nazem Qaddour av
och/eller stöder den syriska regimen.

21.1.2019

Född: 1957

Inrikesminister.

4.3.2019

Födelseort: Idlib

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1970

Minister för turism.

Födelseort: Aleppo

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1970

Utbildningsminister.

Födelseort: provinsen
Damaskus

Utnämnd i november 2018.

Kön: man
Befattning: primär
aktieägare i Exceed
Development and
Investment
Födelsedatum: 14.7.1970
eller 24.7.1970
Födelseort: Damaskus,
Arabrepubliken Syrien
Nationalitet: syrisk,
schweizisk
Passnummer: No
X4662433 (ort för
utfärdande: Schweiz), N
004599905 (ort för
utfärdande:
Arabrepubliken Syrien)

275.

276.

277.

278.

279.

Generalmajor Mohammad
Khaled al-Rahmoun

Mohammad Rami Radwan
Martini

Imad Muwaffaq al-Azab

Bassam Bashir Ibrahim

Suhail Mohammad
Abdullatif

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1960

Minister för högre utbildning.

Födelseort: Hama

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1961

Minister för offentliga arbeten och bostäder.

Födelseort: Latakia

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

4.3.2019

4.3.2019

4.3.2019

4.3.2019
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Namn

280.

281.

Identifieringsuppgifter

Iyad Mohammad al-Khatib

Mohammad Maen Zein-alAbidin Jazba

20.5.2019
Datum för infö
rande

Skäl

Född: 1974

Kommunikations- och teknikminister.

4.3.2019

Födelseort: Damaskus

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

Född: 1962

Industriminister.

Födelseort: Aleppo

Utnämnd i november 2018.

Kön: man

Delar i egenskap av minister i regeringen ansva
ret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

4.3.2019”

b) Följande poster ska utgå:
75. Generallöjtnant Fahid Al-Jassim
88. Brigadgeneral Ahmed Yousef Jarad
97. Brigadgeneral Mohsin Makhlouf
100. Generalmajor Suheil Salman Hassan
168. Omran Ahed Al Zu'bi
174. Mohammed Turki Al Sayed
249. Isam Zahr Al-Din
c) Posterna 264–269 ska omnumreras enligt följande:
Personens namn

Nuvarande nummer

Nytt nummer

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287
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