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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A TANÁCS (EU) 2016/1735 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. szeptember 29.)
a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet
végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet.

(2)

Két személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szerve
zeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékéből (a továbbiakban: a jegyzék).

(3)

Egy megkettőzött bejegyzés egyikét törölni kell a jegyzékből.

(4)

A jegyzékben szereplő bizonyos személyekre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni.

(5)

A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
(1) HL L 16., 2012.1.19., 1. o.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 29-én.
a Tanács részéről
az elnök
P. ŽIGA
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MELLÉKLET

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakasza a következőképpen módosul:
1. Az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell:
15. Hisham (
Bekhtyar);
74. Anisa (

) Ikhtiyar (

,

,

) (más néven: Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar,

) (más néven: Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

) (más néven: Anisah Al-Assad).

2. Az alábbi bejegyzést törölni kell:
154. Fahd (

) Jassem (

) Al Freij (

) (más néven: Al-Furayj vezérőrnagy).

3. Az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:

„Név

Azonosító adatok

Születési év: 1977

1.

Houmam Jaza'iri (más
néven: Humam alJazaeri, Hammam alJazairi)

2.

Maher ( ) (más néven: Születési idő: 1967.
Mahir) Al-Assad ( )
december 8.;
születési hely:
Damaszkusz
diplomata-útlevél száma:
4138

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe
vétel időpontja

2011 májusát követően gazdasági és külkereske
delmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős
a szíriai lakosság ellen folytatott erőszakos elnyo
másért.

2014.10.21.

A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően
szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő
vagy magasabb rangban lévő tagja; a 42. brigád ve
zérőrnagya, a hadsereg 4. páncéloshadosztályának
korábbi dandártábornoka; az Assad-család tagja,
Bashar Al-Assad elnök testvére.

2011.5.9.

A 42. brigád
vezérőrnagya, a hadsereg
4. páncéloshadosztályának
korábbi dandártábornoka.

4.

Atej (
) (más néven:
Atef, Atif) Najib (
)
(más néven: Najeeb)

Születési hely: Jableh,
Szíria

A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi
vezetője. Részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellé
pésben. Az Assad-család tagja, Bashar Al-Assad el
nök unokatestvére.

2011.5.9.

5.

Hafiz (
) Makhlouf
(
) (más néven:
Hafez Makhlouf)

Születési idő: 1971.
április 2.

Korábbi ezredes, 2011 májusát követően az Általá
nos Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájá
nak (General Intelligence Directorate, Damascus
Branch) osztályvezetője. A Makhlouf-család tagja,
Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.5.9.

2011 májusát követően a szíriai légierő vezérőr
nagy rangú tisztje. 2011 májusát követően a szíriai
légierő hírszerzésének vezetője. Felelős a szíriai
polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2011.5.9.

Születési hely:
Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma:
2246

10.

Jamil (
) (más néven
Jameel) Hassan ( )
(más néven: al-Hassan)

Születési év: 1953
Születési hely: Homsz,
Szíria.
A szíriai légierő
hírszerzésének vezetője

L 264/4

„Név

13.

45.
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Ghassan Ahmed
Ghannan (más néven:
Ghassan Ghannan
vezérőrnagy, Ghassan
Ahmad Ghanem
dandártábornok)

Munir ( ) (más néven:
Mounir, Mouneer,
Monir, Moneer, Muneer)
Adanov (
) (más
néven: Adnuf, Adanof)

Azonosító adatok

Rangja: vezérőrnagy
Beosztás: A 155. „Rakéta”
Brigád parancsnoka

Születési év: 1951
Születési hely: Homsz,
Szíria.
Útlevélszám:
0000092405

A jegyzékbe vétel okai

2016.9.30.
A jegyzékbe
vétel időpontja

A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően
szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő
vagy magasabb rangban lévő tagja. Vezérőrnagy és
a 155. „Rakéta” Brigád parancsnoka. A 155. „Ra
kéta” Brigádban betöltött szerepe miatt kapcsolat
ban állt Maher al-Assaddal. A 155. „Rakéta” Brigád
parancsnokaként támogatja a szíriai rezsimet, és
felelős a polgári lakosság ellen folytatott erőszakos
elnyomásért. Felelős azért, hogy különböző polgári
területeken 2013 januárja és márciusa között
SCUD-rakéták kilövésére került sor.

2014.10.21.

2011 májusát követően a szíriai hadsereg altábor
nagy rangú tisztje, valamint műveletekért és kikép
zésért felelős helyettes vezérkari főnöke. Helyettes
vezérkari főnökként közvetlen része volt a szíriai
polgári lakosság elnyomásában és a velük szemben
alkalmazott erőszakban.

2011.8.23.

2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérez
redes rangú tisztje. A szíriai fegyveres erők vezér
kari főnöke. Az Assad-rezsim támogatója, felelős
a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a velük
szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

A szíriai hadsereg vezérezredes rangú tisztje. A szí
riai fegyveres erők helyettes főparancsnoka. Vé
delmi miniszter. Felelős a szíriai polgári lakosság
elnyomásáért és a velük szemben alkalmazott erő
szakért.

2011.11.14.

2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők ve
zérőrnagy rangú tisztje. Az Általános Hírszerzési
Igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a szíriai pol
gári lakosság elnyomásáért és a lakossággal szem
ben elkövetett emberi jogi visszaélésekért, valamint
a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

Beosztás: A szíriai
hadsereg műveletekért és
kiképzésért felelős
helyettes vezérkari főnöke
Rangja: a Szíriai Arab
Hadsereg altábornagya

56.

Ali ( ) Abdullah (
)
(más néven: Abdallah)
Ayyub ( ) (a.k.a.
Ayyoub, Ayub, Ayoub,
Ayob)

Beosztás: 2012.
július 18-a óta a Szíriai
Arab Hadsereg és
fegyveres erők vezérkari
főnöke
Rangja: a Szíriai Arab
Hadsereg vezérezredese

57.

Fahd ( ) (más néven:
Fahid, Fahed) Jasim
( ) (más néven:
Jasem, Jassim, Jassem)
al-Furayj (
) (más
néven: Al-Freij)

Születési idő: 1950.
január 1.
Születési hely: Hama,
Szíria
Rangja: altábornagy
Beosztás: Védelmi
miniszter, a szíriai
fegyveres erők helyettes
főparancsnoka.

62.

Zuhair (
) (más
néven: Zouheir, Zuheir,
Zouhair) Hamad ( )

Születési hely:
Damaszkusz, Szíria
Rangja: vezérőrnagy
Jelenlegi munkakör: 2012
júliusa óta az Általános
Hírszerzési Igazgatóság
(más néven az Általános
Biztonsági Igazgatóság)
helyettes vezetője.

2016.9.30.
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71.

Bushra (
) Al-Assad
( ) (más néven:
Bushra Shawkat,
Bouchra Al Assad)

72.

Asma (
) Al-Assad
( ) (más néven: Asma
Fawaz Al Akhras)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai
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A jegyzékbe
vétel időpontja

Születési idő: 1960.10.24. Az Assad-család tagja, Bashar al-Assad elnök lány
testvére. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szo
ros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges
pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-Assad haszon
élvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kap
csolat fűzi.

2012.3.23.

Az Assad-család tagja, szoros kapcsolat fűzi a re
zsim kulcsfontosságú szereplőihez, Bashar al-Assad
elnök felesége. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel
ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő
tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-As
sad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez
szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

Születési idő: 1975.8.11.
Születési hely: London,
Egyesült Királyság
Útlevél száma:
707512830, lejárati ideje:
2020.9.22.
Leánykori neve: Al
Akhras

107.

Mohammad ( )
Születési év: 1956
(Mohamed, Muhammad, születési hely: Aleppó
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha'ar (
)
(más néven: Al-Chaar,
Al-Shaar) (más néven:
Mohammad Ibrahim AlChaar)

2011 májusát követően belügyminiszter. Mint mi
niszter, részben felelős a szíriai lakosság ellen foly
tatott erőszakos elnyomásért.

2011.12.1.

181.

Suleiman Al Abbas

2011 májusát követően olaj- és ásványkészletekkel
foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben fel
elős a szíriai lakosság ellen folytatott erőszakos el
nyomásért.

2014.6.24.

185.

Ismael Ismael (más
néven: Ismail Ismail,
vagy Isma'Il Isma'il)

Születési év: 1955

A szíriai kormány 2011 májust követően hivatal
ban lévő minisztere; pénzügyminiszter. Mint mi
niszter, részben felelős a rezsim által a szíriai pol
gári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2014.6.24.

193.

Suhayl (más néven:
Sohail, Suhail, Suheil)
Hassan (más néven:
Hasan, al-Hasan, alHassan), „a Tigris” (más
néven: al-Nimr)

Születési év: 1970

2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérőr
nagy rangú tisztje. A „Tigris Alakulat”-ként ismert
hadosztály parancsnoka. Felelős a szíriai polgári la
kosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.7.23.

Bayan Bitar (más néven:
Dr Bayan Al-Bitar)

Születési idő: 1947.3.8.

A Technológiai Iparágak Szervezetének (OTI) és
a Szír Információs Technológiai Vállalatnak (SCIT)
az ügyvezetője. Mindkét szervezet a Tanács által
jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felü
gyelete alatt működik. Az OTI vegyi fegyverek
gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára. Az
OTI és a SCIT ügyvezetőjeként Bayan Bitar támoga
tást nyújt a szíriai rezsimnek. A vegyi fegyverek
gyártásában betöltött szerepe miatt továbbá rész
ben felelős a szíriai lakossággal szemben folytatott
erőszakos elnyomásért. A fenti szervezetekben be
töltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az
OTI és az SCIT jegyzékbe vett szervezetekkel is.

2015.3.7.

199.

Születési hely: Jableh
(Latákia tartomány, Szíria)
Rangja: vezérőrnagy
Beosztás: A Qawat alNimr („Tigris Alakulat”)
parancsnoka

Címe: PO Box 11037
Damascus, Syria
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„Név

200.

Ghassan Abbas
dandártábornok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Azonosító adatok

Születési idő: 1960.3.10.
Születési hely: Homsz
Címe: CERS, Centre
d'Etude et de Recherche
Scientifique (más néven:
SSRC, Scientific Studies
and Research Centre;
Centre de Recherche de
Kaboun Barzeh Street, PO
Box 4470, Damascus)

201.

Wael Abdulkarim (más
néven: Wael Al Karim)

Születési idő: 1973.9.30.
Születési hely: Damas,
Szíria (palesztin
származású)
Címe: Al Karim for Trade
and Industry, PO
Box 111, 5797
Damascus, Syria

202.

Ahmad Barqawi (más
néven: Ahmed Barqawi)

Születési év: 1985
Születési hely: Damas,
Szíria
Címe: Pangates
International Corp Ltd,
PO Box Sharjah Airport
International Free Zone,
United Arab Emirates
Al Karim for Trade and
Industry, PO Box 111,
5797 Damascus, Syria

204.

Emad ( ) Hamsho
(
) (más néven: Imad
Hmisho; Hamchu;
Hamcho; Hamisho;
Hmeisho; Hemasho)

Címe: Hamsho Building
31 Baghdad Street
Damascus, Syria

A jegyzékbe vétel okai

2016.9.30.
A jegyzékbe
vétel időpontja

A jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és
Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Re
search Centre, SSRC/CERS) Dzsumraja közelében
található egyik szervezeti egységének vezetője.
Részt vett a vegyi fegyverek elterjesztésében és a ve
gyi fegyveres támadások megszervezésében, többek
között 2013 augusztusában Gútában. Ezért rész
ben felelős a szíriai lakossággal szemben folytatott
erőszakos elnyomásért. Az SSRC/CERS Dzsumraja
közelében található szervezeti egységének vezetője
ként Abbas támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.
Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva
kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezet
tel is.

2015.3.7.

A szíriai kőolaj-, vegy- és feldolgozóiparban tevé
kenykedő vezető üzletember. Nevezetesen az Ab
dulkarim Group (más néven: Al Karim Group/Al
karim for Trade and Industry/Al Karim Trading
and Industry/Al Karim for Trade and Industry)
nevű szervezetet képviseli. Az Abdulkarim Group
kenőanyagok, zsírok és ipari vegyi anyagok vezető
gyártója Szíriában.

2015.3.7.

A szíriai rezsim számára történő olajszállításban
közvetítő szerepet betöltő Pangates International
Corp Ltd. vezérigazgatója, valamint az Al Karim
Group igazgatója. A Pangates International és az Al
Karim Group egyaránt a Tanács által jegyzékbe vett
szervezet. Ahmad Barqawi mint a Pangates vezér
igazgatója, és a Pangates anyavállalatának, az Al
Karim Group-nak az igazgatója, támogatást nyújt
a szíriai rezsim számára és annak haszonélvezője is
egyben. A Pangates-ben és az Al Karim Group-ban
betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll
a Pangates International és Al Karim Group jegy
zékbe vett szervezetekkel is.

2015.3.7.

Felső vezetői posztot tölt be a Hamsho Trading tár
saságban. A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho
Trading-ben, a Hamsho International leányvállala
tában betöltött vezető tisztségénél fogva támogatja
a szíriai rezsimet. Kapcsolatban áll a Hamsho Inter
national jegyzékbe vett szervezettel. Emellett a szí
riai Vas- és Acélipari Tanács (Syrian Council of
Iron and Steel) alelnöke a rezsimet szolgáló és jegy
zékbe vett üzletemberekkel, pl. Ayman Jaberrel
együtt. Kapcsolatban áll továbbá Bashar al-Assad
dal.

2015.3.7.

2016.9.30.
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206.

Muhamad ( ) (más
néven: Mohamed,
Muhammad) Mahalla
( ) (más néven:
Mahla, Mualla, Maalla,
Muhalla) tábornok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Azonosító adatok

Születési év: 1960
Születési hely: Jableh

A jegyzékbe vétel okai

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel fog
lalkozó 293. sz. részlegének a vezetője 2015 ápri
lisa óta. Felelős a damaszkuszi és a Damaszkusz
környéki polgári lakosság elnyomásáért és a velük
szemben alkalmazott erőszakért. A politikai biz
tonsági szolgálat korábbi vezetője (2012), a szíriai
köztársasági őrezred tisztje és a politikai biztonsági
igazgatóság igazgatóhelyettese. A katonai rendőrség
vezetője és a Nemzetbiztonsági Hivatal tagja.

L 264/7
A jegyzékbe
vétel időpontja

2015.5.29.”

