
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1151/2011 

z dnia 14 listopada 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 w sprawie środków ograniczających 
wobec Syrii. 

(2) Mając na uwadze powagę sytuacji w Syrii oraz zgodnie 
z decyzją wykonawczą Rady 2011/736/WPZiB z dnia 
14 listopada 2011 r. dotyczącą wykonania decyzji 
2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Syrii ( 2 ), należy umieścić kolejne osoby 
w wykazie osób, podmiotów i organów podlegających 
środkom ograniczającym, który to wykaz jest zamiesz
czony w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
442/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Osoby wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia 
dodaje się do wykazu 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. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 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. 55 niniejszego Dziennika Urzędowego



ZAŁĄCZNIK 

Osoby, o których mowa w art. 1 

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powód Data umiesz
czenia w wykazie 

1. generał dywizji Jumah 
Al-Ahmad 

Dowódca sił specjalnych. Odpowie
dzialny za akty przemocy wobec 
protestujących w całej Syrii. 

14.11.2011 

2. pułkownik Lu'ai al-Ali Szef syryjskiego wywiadu wojskowego 
w Darze. Odpowiedzialny za akty prze
mocy wobec protestujących w Darze. 

14.11.2011 

3. generał broni Ali 
Abdullah Ayyub 

Zastępca szefa sztabu generalnego (ds. 
personelu i stanu liczebnego armii). 
Odpowiedzialny za akty przemocy 
wobec protestujących w całej Syrii. 

14.11.2011 

4. generał broni Jasim al- 
Furayj 

Szef sztabu generalnego. Odpowie
dzialny za akty przemocy wobec 
protestujących w całej Syrii. 

14.11.2011 

5. generał Aous (Aws) 
ASLAN 

data ur. 1958 r. Szef batalionu w Gwardii Republikań
skiej. Osoba blisko związana 
z Maherem al-ASSADEM i z prezy
dentem al-ASSADEM. Udział 
w brutalnych represjach wobec ludności 
cywilnej w całej Syrii. 

14.11.2011 

6. generał Ghassan 
BELAL 

Generał kierujący kancelarią tajną 4. 
dywizji. Doradca Mahera al-ASSADA 
i koordynator operacji sił bezpieczeń
stwa. Odpowiedzialny za brutalne 
represje wobec ludności cywilnej 
w całej Syrii. 

14.11.2011 

7. Abdullah BERRI Kieruje bojówkami rodziny BERRI. 
Odpowiedzialny za prorządowe 
bojówki biorące udział w brutalnych 
represjach wobec ludności cywilnej 
w Aleppo. 

14.11.2011 

8. George CHAOUI Członek syryjskiej armii elektronicznej. 
Udział w brutalnych represjach 
i nawoływanie do przemocy wobec 
ludności cywilnej w całej Syrii. 

14.11.2011 

9. generał dywizji Zuhair 
Hamad 

Zastępca szefa Dyrekcji Wywiadu Ogól
nego. Odpowiedzialny za akty prze
mocy w całej Syrii oraz za zastraszanie 
i torturowanie protestujących. 

14.11.2011 

10. Amar ISMAEL Cywil – szef syryjskiej armii elektro
nicznej (służby wywiawdowcze wojsk 
lądowych). Udział w brutalnych repres
jach i nawoływanie do przemocy wobec 
ludności cywilnej w całej Syrii. 

14.11.2011 

11. Mujahed ISMAIL Członek syryjskiej armii elektronicznej. 
Udział w brutalnych represjach 
i nawoływanie do przemocy wobec 
ludności cywilnej w całej Syrii. 

14.11.2011
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Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powód Data umiesz
czenia w wykazie 

12. Saqr KHAYR BEK Wiceminister spraw wewnętrznych. 
Odpowiedzialny za brutalne represje 
wobec ludności cywilnej w Syrii. 

14.11.2011 

13. generał dywizji Nazih Zastępca dyrektora w Dyrekcji 
Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny 
za akty przemocy w całej Syrii oraz 
za zastraszanie i torturowanie 
protestujących. 

14.11.2011 

14. Kifah MOULHEM Dowódca batalionu w 4. dywizji. Odpo
wiedzialny za brutalne represje wobec 
ludności cywilnej w Dajr az-Zaur. 

14.11.2011 

15. generał dywizji Wajih 
Mahmud 

Dowódca 18. dywizji pancernej. Odpo
wiedzialny za akty przemocy wobec 
protestujących w Hims. 

14.11.2011 

16. Bassam SABBAGH Urodzony 24 sierpnia 
1959 r. w Damaszku. 
Adres: Kasaa, rue Anwar 
al Attar, immeuble al 
Midani, Damas (Dama
szek). Paszport syryjski nr 
004326765, wydany 
2/11/2008, ważny do 
listopada 2014 r.. 

Kieruje kancelarią Sabbagh et Associés 
(Sabbagh i wspólnicy) w Damaszku, 
adwokat w paryskiej palestrze. Jest 
doradcą prawnym i finansowym 
Ramiego Makhloufa i Khaldouna Makh
loufa i osobą prowadzącą ich sprawy. 
Wspólnik Bachara al-Assada 
w finansowaniu inwestycji budowlanej 
w Latakii. Wspiera finansowanie 
reżimu. 

14.11.2011 

17. generał broni Tala 
Mustafa Tlass 

Zastępca szefa sztabu generalnego 
(logistyka i zaopatrzenie). Odpowie
dzialny za akty przemocy wobec 
protestujących w całej Syrii. 

14.11.2011 

18. generał dywizji Fu'ad 
Tawil 

Zastęca szefa wywiadu syryjskich sił 
powietrznych. Odpowiedzialny za akty 
przemocy w całej Syrii oraz za zastra
szanie i torturowanie protestujących. 

14.11.2011
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