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RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/778
af 28. maj 2018
om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 31. maj 2013 afgørelse 2013/255/FUSP (1).

(2)

Den 29. maj 2017 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2017/917 (2), som forlængede de restriktive foranstaltninger
i afgørelse 2013/255/FUSP indtil den 1. juni 2018.

(3)

På grundlag af en gennemgang af de restriktive foranstaltninger bør de forlænges indtil den 1. juni 2019.

(4)

Oplysningerne om visse personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i bilag I til
afgørelse 2013/255/FUSP, bør ajourføres og ændres.

(5)

Afgørelse 2013/255/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Artikel 34 i afgørelse 2013/255/FUSP affattes således:
»Artikel 34
Denne afgørelse anvendes indtil den 1. juni 2019. Den overvåges løbende. Den kan, alt efter hvad der er
hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«
Artikel 2
Bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2018.
På Rådets vegne
F. MOGHERINI

Formand

(1) Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14).
(2) Rådets afgørelse (FUSP) 2017/917 af 29. maj 2017 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for
Syrien (EUT L 139 af 30.5.2017, s. 62).
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BILAG

I bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP foretages følgende ændringer:
I

I afsnit A (»Personer«) ændres følgende oplysninger således:
Navn

Identificerende oplysninger

»7.

Amjad (
) Abbas
(
) (alias Al-Abbas)

8.

Rami (
(

Født: 10.7.1969

) Makhlouf

Fødested: Damaskus,

)

pas nr. 000098044,
udstedelsesnummer 00203-0015187

Begrundelse

Opført på listen
den

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed
i Banyas, involveret i vold mod demonstranter
i Baida.

9.5.2011

Fremtrædende forretningsmand, der driver
virksomhed i Syrien med interesser inden for
telekommunikation, finansielle tjenesteydelser,
transport og fast ejendom. Han har økonomi
ske interesser og/eller ledende og administre
rende stillinger i Syriatel, den førende
mobiltelefonoperatør i Syrien, og i investe
ringsfondene Al Mashreq, Bena Properties og
Cham Holding.

9.5.2011

Han yder finansiering og støtte til det syriske
regime gennem sine forretningsinteresser.
Han er et indflydelsesrigt medlem af Makh
louffamilien og tæt forbundet med Assadfami
lien. Fætter til præsident Bashar al–Assad.
9.

Abd Al-Fatah (
Qudsiyah (

Født: 1953

)

Fødested: Hama,

)

diplomatpas nr. D0005788

13.

Munzir (

Mundhir, Monzer) Jamil
(
) Al-Assad (
19.

Iyad (
Makhlouf (

Født: 1.3.1961

) (alias

) (alias Eyad)
)

)

Fødested: Kerdaha,
Latakiaprovinsen,

Officer med rang af generalmajor i de syriske
væbnede styrker, som gjorde tjeneste efter maj
2011.

9.5.2011

Vicedirektør for det nationale sikkerhedsbu
reau i det regionale Baathparti. Tidligere chef
for Syriens direktorat for militære efterretnin
ger. Involveret i voldelig undertrykkelse af ci
vilbefolkningen i Syrien.
Involveret i vold mod civilbefolkningen som
medlem af Shabihamilitsen.

9.5.2011

Medlem af Makhlouffamilien. Søn af Moham
med Makhlouf, bror til Hafez og Rami og
bror til Ihab Makhlouf. Fætter til præsident
Bashar al–Assad.

23.5.2011

pas nr. 86449 og 842781
Født: 21.1.1973
Fødested: Damaskus,
pas nr. N001820740

Medlem af de syriske sikkerheds- og efterret
ningstjenester, som gjorde tjeneste efter maj
2011.
Officer i GID og involveret i vold mod civilbe
folkningen i Syrien.
23.

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

Født: 1951, 1946 eller
1956
Fødested: Kerdaha

Officer i de syriske sikkerheds- og efterret
ningstjenester, som gjorde tjeneste efter maj
2011. Tidligere chef for præsidentens sikker
hedstjeneste.
Medlem af Syriens væbnede styrker med rang
af generalmajor, som gjorde tjeneste efter maj
2011.
Involveret i vold mod demonstranter.
Medlem af Assadfamilien: fætter til præsident
Bashar al-Assad.

23.6.2011
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26.

Identificerende oplysninger

Major General Qasem

Født: 11.3.1957

(

Fødested: Qom, (Den
Islamiske Republik) Iran,

) Soleimani

36.

Hossein (
) Taeb
(
) (alias Taeb,
Hassan; alias Taeb, Hosein;
alias Taeb, Hossein; alias
Taeb, Hussayn; alias
Hojjatoleslam Hossein
Ta'eb)
Nizar (
(
Asaad)

37.

) al-Asaad
) (alias Nizar

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

50.

53.

Tarif (

) Akhras

(

) (alias Al Akhras

(

))

Adib (

) Mayaleh

(
) (alias André
Mayard)

Begrundelse

Opført på listen
den

Chef for Iranian Revolutionary Guard Corps,
IRGC — Qods, involveret i at skaffe udstyr og
støtte til at bistå det syriske regime i under
trykkelsen af protester i Syrien.

23.6.2011

Næstkommanderende for efterretningstjene
sten i Iranian Revolutionary Guard Corps, der
er involveret i at skaffe udstyr og støtte til at
bistå det syriske regime i undertrykkelsen af
protester i Syrien.

23.6.2011

Fætter til Bashar al-Assad.
Tidligere leder af virksom
heden »Nizar Oilfield Sup
plies«

Meget tæt på centrale embedsmænd i regerin
gen.

23.8.2011

Født: 1956

Medlem af Syriens væbnede styrker med rang
af generalmajor, som gjorde tjeneste efter maj
2011. Tidligere chef for Syriens militære efter
retningstjenestes (SMI's) afdeling 293 (indre
anliggender) i Damaskus. Direkte involveret
i undertrykkelse af og vold mod civilbefolk
ningen i Damaskus. Rådgiver for præsident
Bashar al-Assad i strategiske spørgsmål og mi
litære efterretninger.

23.8.2011

Fremtrædende forretningsmand, der nyder
godt af og støtter regimet. Grundlægger af
Akhras Group (råvarer, handel, forarbejdning
og logistik) og tidligere formand for handels
kammeret i Homs. Nære forretningsforbindel
ser til præsident al-Assads familie. Bestyrelses
medlem i Sammenslutningen af Syriske
Handelskamre. Har skaffet logistisk støtte til
regimet (busser og tankvogne).

2.9.2011

Tidligere guvernør og formand for bestyrelsen
for Syriens centralbank.

15.5.2012

(
) (alias Qasim
pas nr. 008827, udstedt
Soleimany; Qasim
i Iran.
Soleimani; Qasem
Sulaimani; Qasim
Sulaimani; Qasim
Sulaymani; Qasem
Sulaymani; Kasim
Soleimani; Kasim
Sulaimani; Kasim
Sulaymani; Haj Qasem; Haji
Qassem; Sarder Soleimani)
27

29.5.2018

Født: 1963
Fødested: Teheran, Iran

Fødested: Jablah,
Latakiaprovinsen

Født: 2.6.1951
Fødested: Homs, Syrien,
Syrisk pas nr. 0000092405

Født: 15.5.1955
Fødested: Bassir

Finansierer Shabiha i Latakiaregionen.

Adib Mayaleh kontrollerede den syriske bank
sektor og forvaltede den syriske pengeforsy
ning gennem udstedelse og tilbagekaldelse af
pengesedler og kontrol med valutakursen på
det syriske pund. Gennem sin rolle i Syriens
centralbank ydede Adib Mayaleh økonomisk
og finansiel støtte til det syriske regime.
Tidligere minister for økonomi og udenrigs
handel efter maj 2011.

29.5.2018
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68.

Bassam (
(
(

Identificerende oplysninger

) Sabbagh

Født: 24.8.1959
Fødested: Damaskus,

) (alias Al Sabbagh
))

Adresse: Kasaa, Anwar al
Attar Street, al Midani
building, Damaskus,

L 131/19

Begrundelse

Opført på listen
den

Juridisk og finansiel rådgiver samt forretnings
fører for Rami Makhlouf og Khaldoun Makh
louf. Tilknytning til Bashar al-Assad i forbin
delse med finansiering af et byggeprojekt
i Latakia. Yder finansiel støtte til regimet.

14.11.2011

Tidligere øverstbefalende for 105. brigade i re
publikanergarden. Nuværende øverstbefalende
for republikanergarden. Medlem af Syriens
væbnede styrker med rang af generalmajor,
som gjorde tjeneste efter maj 2011. Militær
embedsmand involveret i volden i Damaskus.

1.12.2011

Officer med rang af generalmajor i de syriske
væbnede styrker, som gjorde tjeneste efter maj
2011. Chef for direktoratet for politisk sikker
hed i de syriske sikkerhedstjenester, som
gjorde tjeneste efter maj 2011. Ansvarlig for
voldelig undertrykkelse af civilbefolkningen
i Syrien.

1.12.2011

Premierminister og tidligere elektricitetsmini
ster. Som medlem af regeringen medansvarlig
for regimets voldelige undertrykkelse af civil
befolkningen.

23.3.2012

Tidligere minister for telekommunikation og
teknologi frem til mindst april 2014. Som tid
ligere medlem af regeringen medansvarlig for
regimets voldelige undertrykkelse af civilbe
folkningen. Udnævnt i juli 2016 til chef for
agenturet for planlægning og internationalt
samarbejde (statsligt organ).

27.2.2012

Tidligere justitsminister. Tilknytning til det sy
riske regime og dets voldelige undertrykkelse
af civilbefolkningen. Tidligere chef for militær
domstol. Medlem af det øverste domstolsråd.

23.9.2011

Syrisk pas nr. 004326765
udstedt den 2. november
2008, gyldigt indtil
november 2014.
79.

Generalmajor Talal (
Makhluf (
Makhlouf)

)

) (alias

80.

Generalmajor Nazih
(
) (alias Nazeeh)
Hassun (
) (alias
Hassoun)

109.

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

Født: 1.8.1961

Emad (
(

Født: 1964

114.

) Abdul-Ghani
) Sabouni

Fødested: nær Damaskus

Fødested: Damaskus

(
) (alias Imad Abdul
Ghani Al Sabuni)

116.

Tayseer (
(

) Awwad (

) Qala
)

Født: 1943
Fødested: Damaskus

132.

Brigadier General AbdulSalam (
) Fajr (
)
Mahmoud (
)

Direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes
afdeling i Bab Touma (Damaskus). Ansvarlig
for tortur af varetægtsfængslede modstandere
af regimet.

24.7.2012

147.

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

Chef for luftvåbnets efterretningstjenestes ef
terretningsafdeling (2012-2016). Amer alAchi er i kraft af sine opgaver inden for luft
våbnets efterretningstjeneste involveret i un
dertrykkelsen af den syriske opposition.

24.7.2012
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Identificerende oplysninger

153.

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

157.

Eng. Bassam (
(
)

) Hanna

Født: 1954
Fødested: Aleppo (Syrien)

160.

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

169.

Dr. Adnan (
) Abdo
(
) (alias Abdou) Al
Sikhny (
) (alias AlSikhni, Al-Sekhny, AlSekhni)

Født: 1961
Fødested: Aleppo (Syrien)

29.5.2018

Begrundelse

Opført på listen
den

Vicepremierminister, udenrigsminister og mi
nister for syriske borgere i udlandet. Som
medlem af regeringen medansvarlig for regi
mets voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.

16.10.2012

Tidligere minister for vandressourcer efter maj
2011. Som tidligere medlem af regeringen
medansvarlig for regimets voldelige under
trykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

Undervisningsminister. Som medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

Tidligere industriminister. Som tidligere med
lem af regeringen medansvarlig for regimets
voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

Tidligere sundhedsminister efter maj 2011.
Som tidligere medlem af regeringen medan
svarlig for regimets voldelige undertrykkelse
af civilbefolkningen.

16.10.2012

171.

Dr Abdul-Salam (
Al Nayef (
)

175.

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

Tidligere viceminister. Som tidligere medlem
af regeringen medansvarlig for regimets volde
lige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

176.

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

Tidligere viceminister efter maj 2011. Som
tidligere medlem af regeringen medansvarlig
for regimets voldelige undertrykkelse af civil
befolkningen.

16.10.2012

189.

Dr Malek (
) Ali (
(alias Malik Ali)

Tidligere minister for videregående uddannelse
efter maj 2011. Som tidligere medlem af rege
ringen medansvarlig for regimets voldelige
undertrykkelse af civilbefolkningen.

24.6.2014

Medlem af Syriens væbnede styrker med rang
af generalmajor, som gjorde tjeneste efter maj
2011. Chef for Syriens militære efterretnings
tjenestes (SMI's) afdeling 293 (indre anliggen
der) siden april 2015. Ansvarlig for under
trykkelse af og vold mod civilbefolkningen
i Damaskus/Damaskusregionen. Tidligere vice
chef for politisk sikkerhed (2012), officer i Sy
riens republikanergarde og vicedirektør for di
rektoratet for politisk sikkerhed. Chef for
militærpolitiet, medlem af det nationale sik
kerhedsbureau.

29.5.2015

206.

)

)

Generalmajor Muhamad
(
) (alias Mohamed,
Muhammad) Mahalla
(
) (alias Mahla,
Mualla, Maalla, Muhalla)

Født: 1956
Fødested: Tartous (Syrien)

Født: 1960
Fødested: Jableh
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210.

Tahir (
(

Identificerende oplysninger

Stilling: Generalmajor

) Hamid
) Khalil (

)

(alias Tahir Hamid Khali;
Khalil Tahir Hamid)

251.

Mohammad (
Ziad (
) Ghriwati
(
) (alias
Mohammad Ziad
Ghraywati)

)
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Begrundelse

Opført på listen
den

Har rang af generalmajor og leder de syriske
væbnede styrkers direktorat for artilleri og
missiler og gjorde tjeneste efter maj 2011.
Som højtstående officer i Syriens direktorat
for artilleri og missiler er han ansvarlig for
den voldelige undertrykkelse af civilbefolknin
gen, herunder indsættelsen af missiler og ke
miske våben af brigader under hans kom
mando i tæt befolkede civile områder
i Ghouta i 2013.

28.10.2016

Mohammad Ziad Ghriwati er ingeniør i Syrian
Scientific Studies and Research Centre. Han er
involveret i spredning og fremføring af kemi
ske våben. Mohammad Ziad Ghriwati har væ
ret involveret i konstruktion af tøndebomber,
som er blevet anvendt mod civilbefolkningen
i Syrien.

18.7.2017

Han er tilknyttet Syrian Scientific Studies and
Research Centre, der er en listeopført enhed.

253.

Khaled (
(
)

Dr. Khaled Sawan er ingeniør i Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre, der er invol
veret i spredning og fremføring af kemiske vå
ben. Han vides at have været involveret
i konstruktion af tøndebomber, som er blevet
anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

) Sawan

18.7.2017

Han er tilknyttet Syrian Scientific Studies and
Research Centre, der er en listeopført enhed

254.

Raymond (
) Rizq
(
) (alias Raymond
Rizk)

Raymond Rizq er ingeniør i Syrian Scientific
Studies and Research Centre, der er involveret
i spredning og fremføring af kemiske våben.
Han har været involveret i konstruktion af
tøndebomber, som er blevet anvendt mod ci
vilbefolkningen i Syrien.

18.7.2017

Han har været tilknyttet Syrian Scientific Stu
dies and Research Centre, der er en listeopført
enhed.

261.

Maher Sulaiman (alias
; Mahir;
Suleiman)

Fødested: Latakia, Syrien,
Doktor; direktør for Higher
Institute for Applied
Sciences and Technology,
Adresse: Higher Institute
for Applied Sciences and
Technology (HIAST), P.O.
Box 31983, Damaskus

II. I afsnit A (»Personer«) udgår følgende oplysninger:
21. Dawud Rajiha
39. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Direktør for Higher Institute for Applied
Sciences and Technology (HIAST), der sørger
for uddannelse og støtte inden for rammerne
af den syriske sektor for spredning af kemiske
våben. Som følge af sin ledende stilling på
HIAST, som er forbundet med og en filial af
Scientific Studies and Research Centre (SSRC),
er han knyttet til HIAST og SSRC, der begge
er enheder, som er opført på listen.

19.3.2018«

L 131/22

Den Europæiske Unions Tidende

DA

29.5.2018

III. I afsnit A (»Personer«) erstattes numrene for de nedenfor anførte personer af følgende numre:
Personens navn

Nuværende nummer

Nyt nummer

Houmam Jaza'iri

1

264

Mohamad Amer Mardini

2

265

Mohamad Ghazi Jalali

3

266

Kamal Cheikha

4

15

Hassan Nouri

5

17

Mohammad Walid Ghazal

6

74

Khalaf Souleymane

7

118

Nizar Wahbeh Yazaji

8

178

Hassan Safiyeh

9

202

Issam Khalil

10

267

Ghassan Ahmed

13

268

Abdelhamid Khamis

16

269

IV. I afsnit B (»Enheder«) affattes nr. 60 således:
Navn

»60.

Higher Institute for
Applied Sciences and
Technology (HIAST)
(
) (alias Institut
Supérieur des Sciences
Appliquées et de
Technologie (ISSAT))

Identificerende oplys
ninger

P.O. Box 31983,
Barzeh

Begrundelse

Tilknyttet til og filial af Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre
(SSRC), som allerede er opført på li
sten. Sørger for uddannelse og støtte
til SSRC og er derfor ansvarlig for den
voldelige undertrykkelse af civilbefolk
ningen.

Opført på listen
den

23.7.2014«

