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(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A TANÁCS (EU) 2018/420 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. március 19.)
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)

Tekintettel a szíriai helyzet súlyosságára és különösen arra, hogy a szíriai rezsim vegyi fegyvereket vetett be és
részt vesz a vegyi fegyverek elterjedésében, további négy személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya
alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellék
letében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét 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 kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. március 19-én.
a Tanács részéről
az elnök
F. MOGHERINI
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MELLÉKLET

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. pontjában (Személyek) foglalt jegyzék a következő személyekkel egészül ki:
Név

„260.

Azonosító adatok

Yusuf Ajeeb
; Yousef;
Ajib)

Maher Sulaiman
(más néven:
Mahir; Suleiman)

;

2018.3.19.

Az Alkalmazott Tudományok és
Technológia Főintézetének (HIAST)
igazgatója; az intézet a vegyi fegyve
rek elterjedéséért felelős szíriai ága
zat részeként képzést és támogatást
nyújt. A HIAST-ban – amely a Tudo
mányos Vizsgálati és Kutatóköz
pont (SSRC) kapcsolt vállalata és le
ányvállalata – betöltött vezető
tisztségénél fogva kapcsolatban áll
a HIAST-tal és az SSRC-vel, amelyek
mindegyike jegyzékbe vett szerve
zet.

2018.3.19.

Doktor, a Tudományos
Vizsgálati és Kutatóközpont
(Scientific Studies and
Research Centre (SSRC))
főigazgató-helyettese

A Tudományos Vizsgálati és Kutató
központ (SSRC) főigazgató-helyet
tese; az SSRC felelős a nem hagyo
mányos fegyverek – köztük vegyi
fegyverek – és hordozórakétáik fej
lesztéséért és gyártásáért. Az
Cím: Tudományos
Vizsgálati és Kutatóközpont SSRC-ben betöltött vezető tisztségé
nél fogva kapcsolatban áll az SSRC
(Scientific Studies and
jegyzékbe vett szervezettel.
Research Centre (SSRC)),
Barzeh Street, P.O. Box
4470, Damascus

2018.3.19.

A Tudományos Vizsgálati és Kutató
központ (SSRC) Institute 3000 (más
néven: Institute 5000) néven ismert
részlegének igazgatója. E tisztségé
ben felelős a vegyifegyver-projekte
kért, beleértve a vegyi harcanyagok
és
töltetek előállítását. Az SSRC-ben
Cím: Tudományos
betöltött
vezető tisztségénél fogva
Vizsgálati és Kutatóközpont
kapcsolatban
áll az SSRC jegyzékbe
(Scientific Studies and
vett szervezettel.
Research Centre (SSRC)),
Barzeh Street, P.O. Box
4470, Damascus

2018.3.19.”

Doktor; az Alkalmazott
Tudományok és
Technológia Főintézetének
(Higher Institute for
Applied Sciences and
Technology (HIAST))
igazgatója
Cím: Az Alkalmazott
Tudományok és
Technológia Főintézete
(Higher Institute for
Applied Sciences and
Technology (HIAST)), P.O.
Box 31983, Damascus

262.

Salam Tohme
(más néven:
;
Salim; Taame, Ta'mah,
Toumah)

263.

Zuhair Fadhlun
(más néven:
; Zoher;
Fadloun, Fadhloun)

A jegyzékbe
vétel időpontja

Dandártábornok, 2011 májusát kö
vetően a szíriai fegyveres erők ma
gas rangú tisztje. 2012 óta a vegyi
fegyverek terjesztésében érintett Tu
dományos Vizsgálati és Kutatóköz
pont (SSRC) biztonsági vezetője. Az
SSRC biztonsági vezetőjeként betöl
Cím: Tudományos
tött
vezető tisztségénél fogva kap
Vizsgálati és Kutatóközpont
csolatban
áll az SSRC jegyzékbe vett
(Scientific Studies and
szervezettel.
Research Centre (SSRC)),
Barzeh Street, P.O. Box
4470, Damascus

Dandártábornok; doktor;
a Tudományos Vizsgálati és
Kutatóközpont (Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC)) biztonsági
vezetője

(más néven:

261.

A jegyzékbe vétel okai

A Tudományos Vizsgálati
és Kutatóközpont (SSRC)
Institute 3000 (más néven:
Institute 5000) néven
ismert részlegének
igazgatója

