
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 504/2011 

z dnia 23 maja 2011 r. 

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 442/2011 z dnia 
9 maja 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Syrii ( 1 ), w szczególności jego art. 14 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie 
(UE) nr 442/2011. 

(2) Zważywszy na powagę sytuacji panującej w Syrii, oraz 
zgodnie z decyzją wykonawczą Rady 2011/302/WPZiB 
z dnia 23 maja 2011 r. dotyczącą wykonania decyzji 
2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Syrii ( 2 ), do wykazu osób, podmiotów i organów 

objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego 
w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 442/2011, 
należy dodać kolejne osoby. 

(3) Informacje dotyczące niektórych osób znajdujących się 
w wykazie w załączniku II do tego rozporządzenia 
powinny zostać uaktualnione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 442/2011 zostaje zastą
piony tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 maja 2011 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 1. 
( 2 ) Zob. s. 91 niniejszego Dziennika Urzędowego.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK II 

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
4 

Osoby 

Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umiesz

czenia 
w wykazie 

1. Bashar Al-Assad 
(Baszar al-Assad) 

data urodzenia: 
11.9.1965 r., Damaszek; 
paszport dyplomatyczny nr 
D1903 

prezydent republiki; rozkazodawca i główny 
sprawca represji wobec demonstrantów 

23.05.2011 

2. Mahir (alias Maher) 
Al-Assad 

data urodzenia: 
8.12.1967 r.; 
paszport dyplomatyczny nr 
4138 

dowódca 4. zbrojnej dywizji wojskowej, 
członek dowództwa centralnego Partii 
Baas, przywódca gwardii republikańskiej; 
brat prezydenta Baszara al-Assada; główny 
nadzorca użycia siły wobec demonstrantów 

23.05.2011 

3. Ali Mamluk (alias 
Mamlouk) 

data urodzenia: 
19.2.1946 r., Damaszek; 
paszport dyplomatyczny nr 
983 

szef syryjskiego wywiadu ogólnego; udział 
w użyciu siły wobec demonstrantów 

23.05.2011 

4. Muhammad Ibrahim 
Al-Sha’ar (alias 
Mohammad Ibrahim 
Al-Chaar) 

minister spraw wewnętrznych; udział 
w użyciu siły wobec demonstrantów 

23.05.2011 

5. Atej (alias Atef, Atif) 
Najib 

były szef służby bezpieczeństwa politycz
nego w miejscowości Deraa; kuzyn prezy
denta Baszara al-Assada; udział w użyciu 
siły wobec demonstrantów 

23.05.2011 

6. Hafiz Makhluf (alias 
Hafez Makhlouf ) 

data urodzenia: 2.4.1971 r., 
Damaszek; 
paszport dyplomatyczny nr 
2246 

pułkownik i szef jednostki w ramach 
wywiadu ogólnego, oddział w Damaszku; 
kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; bliski 
współpracownik Mahira al-Assada; udział 
w użyciu siły wobec demonstrantów 

23.05.2011 

7. Muhammad Dib 
Zaytun (alias 
Mohammed Dib 
Zeitoun) 

data urodzenia: 
20.5.1951 r., Damaszek; 
paszport dyplomatyczny nr 
D 000 00 13 00 

szef służby bezpieczeństwa politycznego; 
udział w użyciu siły wobec demonstrantów 

23.05.2011 

8. Amjad Al-Abbas szef służby bezpieczeństwa politycznego 
w miejscowości Banjas, udział w użyciu 
siły wobec demonstrantów w miejscowości 
Baida 

23.05.2011 

9. Rami Makhlouf data urodzenia: 
10.7.1969 r., Damaszek; 
paszport nr 454224 

syryjski przedsiębiorca; powiązany 
z Mahirem al-Assadem; kuzyn prezydenta 
Baszara al-Assada; zapewnianie reżimowi 
środków finansowych umożliwiających 
stosowanie siły wobec demonstrantów 

23.05.2011 

10. Abd Al-Fatah 
Qudsiyah 

data urodzenia: 1953 r., 
Hama; 
paszport dyplomatyczny nr 
D0005788 

szef wywiadu wojskowego Syrii; udział 
w represjach wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

11. Jamil Hassan szef wywiadu sił powietrznych Syrii; udział 
w represjach wobec ludności cywilnej 

23.05.2011
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umiesz

czenia 
w wykazie 

12. Rustum Ghazali data urodzenia: 3.5.1953, 
Deraa; 
paszport dyplomatyczny nr 
D000000887 

szef wywiadu wojskowego Syrii, oddział 
lokalny w Damaszku; udział w represjach 
wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

13. Fawwaz Al-Assad data urodzenia: 18.6.1962, 
Kerdala; 
paszport nr 88238 

jako członek bojówek Shabiha brał udział 
w represjach wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

14. Munzir Al-Assad data urodzenia: 1.3.1961, 
Lattaquié; 
paszport nr 86449 i nr 
842781 

jako członek bojówek Shabiha brał udział 
w represjach wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

15. Asif Shawkat data urodzenia: 
15.1.1950 r., Al-Madehleh, 
Tartus 

zastępca Kierownika Personelu ds. Bezpie
czeństwa i Wywiadu, udział w represjach 
wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

16. Hisham Ikhtiyar data urodzenia: 1941 r. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Syrii, udział w represjach wobec ludności 
cywilnej 

23.05.2011 

17. Faruq Al Shar’ data urodzenia: 
10.12.1938 r. 

wiceprezydent Syrii, udział w represjach 
wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

18. Muhammad Nasif 
Khayrbik 

data urodzenia: 10.4.1937 
(lub 20.5.1937), Hama; 
paszport dyplomatyczny nr 
0002250 

asystent wiceprezydenta Syrii ds. bezpie
czeństwa narodowego, udział w represjach 
wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

19. Mohamed Hamcho data urodzenia: 
20.5.1966 r.; 
paszport nr 002954347 

szwagier Mahira al Assada; przedsiębiorca 
i lokalny przedstawiciel wielu spółek zagra
nicznych; zapewnianie reżimowi środków 
finansowych umożliwiających stosowanie 
represji wobec demonstrantów 

23.05.2011 

20. Iyad (alias Eyad) 
Makhlouf 

data urodzenia: 
21.1.1973 r., Damaszek; 
paszport nr N001820740 

brat Ramiego Makhloufa; funkcjonariusz 
wywiadu ogólnego; udział w represjach 
wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

21. Bassam Al Hassan doradca prezydenta do spraw strategicznych; 
udział w represjach wobec ludności cywilnej 

23.05.2011 

22. Dawud Rajiha szef personelu Sił Zbrojnych odpowie
dzialny za udział wojska w represjach 
wobec pokojowo nastawionych demon
strantów 

23.05.2011 

23. Ihab (alias Ehab, 
Iehab) Makhlouf 

data urodzenia: 
21.1.1973 r., Damaszek; 
paszport nr N002848852 

wiceprezydent SyriaTel i przedstawiciel 
amerykańskiej firmy Ramiego Makhloufa; 
zapewnianie reżimowi środków finanso
wych umożliwiających stosowanie siły 
wobec demonstrantów 

23.05.2011”
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