
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 673/2012 

af 23. juli 2012 

om gennemførelse af artikel 32, stk. 1, i 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 forordning (EU) nr. 36/2012 ( 1 ), særlig 
artikel 32, stk. 1, og 

ud fra følgende betragtninger: 

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

(2) I betragtning af den alvorlige situation i Syrien og i over
ensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse 
2012/424/FUSP af 23. juli 2012 om gennemførelse af 
Rådets afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive 

foranstaltninger over for Syrien ( 2 ) bør der tilføjes yder
ligere personer og enheder på listen over fysiske og juri
diske personer, enheder eller organer, der er omfattet af 
de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til 
forordning (EU) nr. 36/2012 — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til 
nærværende forordning, tilføjes på listen i bilag II til forordning 
(EU) nr. 36/2012. 

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 23. juli 2012. 

På Rådets vegne 

C. ASHTON 
Formand
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( 1 ) EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1. ( 2 ) Se side 81 i denne EUT.



BILAG 

Personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1 

Personer 

Navn Identificerende oplysninger Begrundelse Opført på 
listen den 

1. Brigadegeneral 
Sha’afiq Masa 

Direktør for hærens efterretningstjenestes afdeling 
215 (Damaskus). Ansvarlig for tortur af fængs
lede modstandere af regimet. Deltager i under
trykkelse af civile. 

24.7.2012 

2. Brigadegeneral 
Burhan Qadour 

Direktør for hærens efterretningstjenestes afdeling 
291 (Damaskus). Ansvarlig for tortur af fængs
lede modstandere af regimet. 

24.7.2012 

3. Brigadegeneral 
Salah Hamad 

Vicedirektør for hærens efterretningstjenestes 
afdeling 291. Ansvarlig for tortur af fængslede 
modstandere af regimet. 

24.7.2012 

4. Brigadegeneral 
Muhammad 
(eller: Mohammed) 
Khallouf (alias. 
Abou Ezzat) 

Direktør for hærens efterretningstjenestes afdeling 
235, som kaldes "Palæstina" (Damaskus) og 
udgør kernen i hærens retshåndhævelsessystem. 
Deltager direkte i undertrykkelse af modstandere 
af regimet. Ansvarlig for tortur af fængslede 
modstandere af regimet. 

24.7.2012 

5. Generalmajor Riad 
al-Ahmed 

Direktør for hærens efterretningstjenestes afdeling 
i Latakia. Ansvarlig for tortur af og drab på 
fængslede modstandere af regimet. 

24.7.2012 

6. Brigadegeneral 
Abdul Salam Fajr 
Mahmoud 

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

24.7.2012 

7. Brigadegeneral 
Jawdat al-Ahmed 

Direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes 
afdeling i Homs. Ansvarlig for tortur af fængslede 
modstandere af regimet. 

24.7.2012 

8. Oberst 
Qusay Mihoub 

Direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes 
afdeling i Deraa (udsendt fra Damaskus til 
Deraa, da demonstrationerne begyndte i denne 
by). Ansvarlig for tortur af fængslede modstan
dere af regimet. 

24.7.2012 

9. Oberst 
Suhail Al-Abdullah 

Direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes 
afdeling i Latakia. Ansvarlig for tortur af fængs
lede modstandere af regimet. 

24.7.2012 

10. Brigadegeneral 
Khudr Khudr 

Direktør for den centrale efterretningstjenestes 
afdeling i Latakia. Ansvarlig for tortur af fængs
lede modstandere af regimet. 

24.7.2012 

11. Brigadegeneral 
Ibrahim Ma’ala 

Direktør for den centrale efterretningstjenestes 
afdeling 285 (Damaskus) (trådte i stedet for 
brigadegeneral Hussam Fendi i slutningen af 
2011). Ansvarlig for tortur af fængslede 
modstandere af regimet. 

24.7.2012 

12. Brigadegeneral 
Firas Al-Hamed 

Direktør for den centrale efterretningstjenestes 
afdeling 318 (Homs). Ansvarlig for tortur af 
fængslede modstandere af regimet. 

24.7.2012
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Navn Identificerende oplysninger Begrundelse Opført på 
listen den 

13. Brigadegeneral 
Hussam Luqa 

Siden april 2012 direktør for Direktoratet for 
Politisk Sikkerheds afdeling i Homs (brigadege
neral Nasr al-Alis efterfølger). Ansvarlig for 
tortur af fængslede modstandere af regimet. 

24.7.2012 

14. Brigadegeneral 
Taha Taha 

Ansvarlig for Direktoratet for Politisk Sikkerheds 
lokaliteter for afdelingen i Latakia. Ansvarlig for 
tortur af fængslede modstandere af regimet. 

24.7.2012 

15. Brigadegeneral 
Nasr al-Ali 

Ansvarlig for Direktoratet for Politisk Sikkerheds 
lokaliteter i Deraa siden april 2012 (tidligere 
direktør for afdelingen i Homs). Ansvarlig for 
tortur af fængslede modstandere af regimet. 

24.7.2012 

16. Bassel Bilal Polititjenestemand ved centralfængslet i Idlib. Har 
deltaget direkte i tortur af fængslede modstandere 
af regimet i centralfængslet i Idlib. 

24.7.2012 

17. Ahmad Kafan Polititjenestemand ved centralfængslet i Idlib. Har 
deltaget direkte i tortur af fængslede modstandere 
af regimet i centralfængslet i Idlib. 

24.7.2012 

18. Bassam al-Misri Polititjenestemand ved centralfængslet i Idlib. Har 
deltaget direkte i tortur af fængslede modstandere 
af regimet i centralfængslet i Idlib. 

24.7.2012 

19. Ahmed al-Jarrou
cheh 

Fødselsdato: 1957 Direktør for den centrale efterretningstjenestes 
udenrigsafdeling (afdeling 279). Som direktør er 
han ansvarlig for den centrale efterretningstjene
stes funktion på de syriske ambassader. Han 
deltager direkte i de syriske myndigheders under
trykkelse af modstandere af regimet og er navnlig 
ansvarlig for undertrykkelse af den syriske oppo
sition i udlandet. 

24.7.2012 

20. Michel Kassouha 
(alias Ahmed Salem; 
alias Ahmed Salem 
Hassan) 

Fødselsdato:den 
1. februar 1948 

Som medlem af den syriske sikkerhedstjeneste 
siden starten af 1970'erne er han involveret i 
kampen mod modstanderne af regimet i Frankrig 
og Tyskland. Har siden marts 2006 været 
ansvarlig for forbindelser i den syriske centrale 
efterretningstjenestes afdeling 273. Som en histo
risk leder er han tæt på direktøren for den 
centrale efterretningstjeneste Ali Mamlouk, som 
er en af regimets vigtigste sikkerhedschefer og 
har været omfattet af EU's restriktive foranstalt
ninger siden den 9. maj 2011. Han støtter direkte 
regimets undertrykkelse af modstandere og er 
navnlig ansvarlig for undertrykkelse af den 
syriske opposition i udlandet. 

24.7.2012 

21. General Ghassan 
Jaoudat Ismail 

Fødselsdato: 1960 
Oprindelsessted: Deri
kich, Tartousregionen. 

Ansvarlig for luftvåbnets efterretningstjenestes 
afdeling for missioner, som i samarbejde med 
afdelingen for specialoperationer leder luftvåbnets 
efterretningstjenestes elitetropper, der spiller en 
vigtig rolle i den undertrykkelse, som regimet 
gennemfører. Som ansvarlig er Ghassan Jaoudat 
Ismail en af lederne i militæret, som direkte 
iværksætter regimets undertrykkelse af dets 
modstandere. 

24.7.2012 

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

Uddannet på militærskolen i Alep, chef for luft
våbnets efterretningstjenestes efterretningsafdeling 
(siden 2012), står den syriske forsvarsminister 
Daoud Rajah nær. Amer al-Achi er i kraft af 
sine opgaver inden for luftvåbnets efteretningstje
neste involveret i undertrykkelsen af den syriske 
opposition. 

24.7.2012
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23. General 
Mohammed Ali 
Nasr (eller: 
Mohammed Ali 
Naser) 

Fødselsdato: ca. 1964 Står præsidentens yngre bror Maher al-Assad nær. 
Har tilbragt hovedparten af sin karriere inden for 
republikanergarden. Han blev i 2010 indlemmet i 
den centrale efterretningstjenestes indenrigsafde
ling (også kaldet afdeling 251), som er ansvarlig 
for at bekæmpe politisk modstand. Som en af de 
vigtigste ledere deltager general Mohammed Ali 
direkte i undertrykkelsen af modstandere af regi
met. 

24.7.2012 

24. General Issam 
Hallaq 

Stabschef for luftvåbnet siden 2010. Har 
kommandoen over luftoperationer mod 
modstandere af regimet. 

24.7.2012 

25. Ezzedine Ismael Fødselsdato: i midten af 
1940'erne (formentlig 
1947). 
Fødested: Bastir. 
Jablehregionen. 

Pensioneret general og historisk leder for luftvåb
nets efterretningstjeneste, som han blev leder for i 
starten af 00'erne. Han blev udnævnt til politisk 
rådgiver og sikkerhedsrådgiver for præsidenten i 
2006. Som politisk rådgiver og sikkerhedsråd
giver for den syriske præsident er Ezzedine 
Ismael involveret i den undertrykkende politik, 
som føres af regimet mod dets modstandere. 

24.7.2012 

26. Samir Joumaa (alias 
Abou Sami) 

Fødselsdato: ca. 1962 Han har i tæt på 20 år været kabinetchef for 
Mohammad Nassif Kheir Bek, der er en af 
Bachar al-Assads vigtigste sikkerhedsrådgivere 
(som officielt bestrider posten som stedfortræder 
for vicepræsident Farouk al-Chareh). Samir 
Joumaa er i kraft af sine nære forbindelser til 
Bachar al-Asad og Mohammed Nassif Kheir Bek 
involveret i den undertrykkende politik, der føres 
af regimet mod dets modstandere. 

24.7.2012 

Enheder 

Navn Identificerende oplysninger Begrundelse Opført på 
listen den 

1. Drex Technologies 
S.A. 

Startdato: 
den 4. juli 2000 
Registreringsnummer: 
394678 
Direktør: Rami Makhlouf 
Registreret agent: Mossack 
Fonseca & Co (BVI) Ltd 

Drex Technologies ejes fuldstændigt af Rami 
Makhlouf, som er opført på EU's liste med 
sanktioner, fordi han har ydet finansiel støtte 
til regimet i Syrien. Rami Makhlouf bruger 
Drex Technologies til at fremme og forvalte 
sine internationale finansielle holdingselska
ber, herunder aktiemajoriteten i SyriaTel, 
som EU før har opført på listen med den 
begrundelse, at det også yder finansiel støtte 
til regimet i Syrien. 

24.7.2012 

2. Cotton Marketing 
Organisation 

Adresse: Bab Al-Faraj P.O. 
Box 729, Alep 
Tlf.: +96321 
2239495/6/7/8 
Cmo-aleppo@mail.sy 
www.cmo.gov.sy 

Statsejet virksomhed. Yder finansiel bistand 
til regimet i Syrien. 

3. Syrian Arab Airlines 
(alias SAA, alias 
Syrian Air) 

Al-Mohafazeh Square, 
P.O. Box 417, Damaskus, 
Syrien 
Tlf.: +963112240774 

Offentlig virksomhed kon-trolleret af regi
met. Yder finansiel støtte til regimet. 

24.7.2012
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