
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 755/2011 

z dnia 1 sierpnia 2011 r. 

dotyczące wdrożenia 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) Wobec powagi sytuacji w Syrii oraz zgodnie z decyzją 
wykonawczą Rady 2011/488/WPZiB z dnia 1 sierpnia 
2011 r. dotyczącą wdrożenia decyzji 2011/273/WPZiB 

w sprawie środków ograniczających wobec Syrii ( 2 ) do 
wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub 
organów objętych środkami ograniczającymi, zamiesz
czonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) 
nr 442/2011, należy dodać kolejne osoby, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Osoby wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia 
zostają dodane do wykazu osób fizycznych i prawnych, 
podmiotów lub organów, zamieszczonego w załączniku II do 
rozporządzenia (UE) nr 442/2011. 

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 1 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. DOWGIELEWICZ 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 1. ( 2 ) Zob. 74 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.



ZAŁĄCZNIK 

Osoby, o których mowa w art. 1 

A. Osoby 

Imię i nazwisko 
Dane identyfikacyjne (data 

urodzenia, miejsce urodzenia 
itp. …) 

Uzasadnienie 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

1. Mohammad Mufleh Szef wywiadu wojskowego Syrii 
w mieście Hama; udział w tłumieniu 
demonstracji. 

1.8.2011 

2. Generał dywizji Tawfiq 
Younes 

Szef Wydziału Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu 
Ogólnego; udział w aktach przemocy 
przeciwko ludności cywilnej. 

1.8.2011 

3. Mohammed Makhlouf (alias 
Abu Rami) 

Miejsce urodzenia: 
Latakia, Syria, data 
urodzenia: 
19.10.1932 r. 

Bliski współpracownik i wuj Bashara 
i Mahira al-Assada. Wspólnik bizne
sowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada 
Makhloufów. 

1.8.2011 

4. Ayman Jabir Miejsce urodzenia: 
Latakia 

Powiązany z Mahirem al-Assadem 
w związku z bojówkami Shabiha. 
Bezpośredni udział w represjach 
i aktach przemocy wobec ludności 
cywilnej oraz koordynowanie bojówek 
Shabiha. 

1.8.2011 

5. Generał Ali Habib 
Mahmoud 

Miejsce urodzenia: 
Tartous (Tartus), data 
urodzenia 1939 r. 
Mianowany ministrem 
obrony dnia 3 czerwca 
2009 r. 

Minister obrony. Odpowiedzialny za 
postępowanie i działania syryjskich sił 
zbrojnych. Udział w represjach 
i aktach przemocy wobec ludności 
cywilnej. 

1.8.2011

PL L 199/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.8.2011


