
II 

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) 

FORORDNINGER 

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/420 

af 19. marts 2018 

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af 
situationen i Syrien 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund 
af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 1, 

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1)  Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012. 

(2)  I lyset af den alvorlige situation i Syrien, navnlig det syriske regimes brug af kemiske våben og dets involvering 
i spredning af kemiske våben, bør fire personer tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller 
organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012. 

(3)  Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2018. 

På Rådets vegne 
F. MOGHERINI 
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(1) EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1. 



BILAG 

Følgende personer tilføjes på listen i del A (Personer) i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012:  

Navn Identificerende oplysninger Begrundelse Opført på listen 
den 

»260. Yusuf Ajeeb 

(alias: ; 
Yousef; Ajib) 

Brigadegeneral; doktor; 
sikkerhedschef, Scientific 
Studies and Research 
Centre (SSRC) 

Adresse: Scientific Studies 
and Research Centre (SSRC) 
Barzeh Street, PO Box 
4470, Damaskus 

Har rang af brigadegeneral, højt
stående officer i de syriske væbnede 
styrker, som gjorde tjeneste efter 
maj 2011. Han har siden 2012 væ
ret sikkerhedschef i Scientific Stu
dies and Research Centre (SSRC), 
der er involveret i sektoren for 
spredning af kemiske våben. Som 
følge af sin ledende stilling som sik
kerhedschef i SSRC er han knyttet 
til enheden SSRC, der er opført på 
listen. 

19.3.2018 

261. Maher Sulaiman 

(alias: ; 
Mahir; Suleiman) 

Doktor; direktør for Higher 
Institute for Applied 
Sciences and Technology 

Adresse: Higher Institute 
for Applied Sciences and 
Technology (HIAST), P.O. 
Box 31983, Damaskus 

Direktør for Higher Institute for Ap
plied 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 le
dende stilling på HIAST, som er for
bundet 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 

262. Salam Tohme 

(alias: ; Salim; 
Taame, Ta'mah, 
Toumah) 

Doktor; vicegeneraldirektør, 
Scientific Studies and 
Research Centre (SSRC) 

Adresse: Scientific Studies 
and Research Centre (SSRC) 
Barzeh Street, PO Box 
4470, Damaskus 

Vicegeneraldirektør for Scientific 
Studies and Research Centre (SSRC), 
som er ansvarligt for udvikling og 
produktion af ikkekonventionelle 
våben, herunder kemiske våben, og 
missilerne til at fremføre dem. Som 
følge af sin ledende stilling på SSRC 
er han knyttet til SSRC, der er en 
enhed, som er opført på listen. 

19.3.2018 

263. Zuhair Fadhlun 

(alias: ; 
Zoher; Fadloun, 
Fadhloun) 

Direktør for Institute 3000 
(alias Institute 5000), 
Scientific Studies and 
Research Centre (SSRC) 

Adresse: Scientific Studies 
and Research Centre (SSRC) 
Barzeh Street, P.O. Box 
4470, Damaskus 

Direktør for den afdeling af Scienti
fic Studies and Research Centre 
(SSRC), der er kendt som Institute 
3000 (alias Institute 5000). I denne 
egenskab er han ansvarlig for kemi
ske våbenprojekter, herunder pro
duktion af kemiske kampstoffer og 
kemisk ammunition. Som følge af 
sin ledende stilling på SSRC er han 
knyttet til SSRC, der er en enhed, 
som er opført på listen. 

19.3.2018«   

19.3.2018 L 75 I/2 Den Europæiske Unions Tidende DA    


	RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/420 af 19. marts 2018 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien 

