
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2012/424/WPZiB 

z dnia 23 lipca 2012 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję 2011/782/WPZiB ( 1 ), w szczególności jej 
art. 21 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 1 grudnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/782/WPZiB. 

(2) Zważywszy na powagę sytuacji panującej w Syrii, do 
wykazu osób i podmiotów objętych środkami ogranicza
jącymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji 
2011/782/WPZiB należy dodać kolejne osoby 
i podmioty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszej 
decyzji dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku 
I do decyzji 2011/782/WPZiB. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.



ZAŁĄCZNIK 

Osoby i podmioty, o których mowa w art. 1 

Osoby 

Imię i nazwisko Informacje 
identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie 

Data 
umieszczenia 

w wykazie 

1. Generał brygady 
Sha’afiq Masa 

Szef 215 wydziału (Damaszek) wywiadu Wojsk 
Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie 
zatrzymanych opozycjonistów. Uczestniczy 
w represjach wymierzonych w ludność cywilną. 

24.7.2012 

2. Generał brygady 
Burhan Qadour 

Szef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk 
Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie 
zatrzymanych. 

24.7.2012 

3. Generał brygady 
Salah Hamad 

Zastępca szefa 291 wydziału wywiadu Wojsk 
Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie 
opozycjonistów przebywających w areszcie. 

24.7.2012 

4. Generał brygady 
Muhammad 
(lub: Mohammed) 
Khallouf (alias Abou 
Ezzat) 

Szef wydziału 235 o nazwie „Palestyna” (Dama
szek) wywiadu Wojsk Lądowych, który jest 
centralnym elementem wojskowego aparatu 
opresji. Uczestniczy bezpośrednio w represjach 
wymierzonych w opozycjonistów. Odpowiedzialny 
za torturowanie opozycjonistów przebywających 
w areszcie. 

24.7.2012 

5. Generał dywizji Riad 
al-Ahmed 

Szef wydziału w Lattaquié (Latakia) wywiadu 
Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie 
i zabójstwa opozycjonistów przebywających 
w areszcie. 

24.7.2012 

6. Generał brygady 
Abdul Salam Fajr 
Mahmoud 

Szef wydziału w Bab Touma (Damaszek) wywiadu 
Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturo
wanie opozycjonistów przebywających w areszcie. 

24.7.2012 

7. Generał brygady 
Jawdat al-Ahmed 

Szef wydziału w Homs (Hims) wywiadu Wojsk 
Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie 
opozycjonistów przebywających w areszcie. 

24.7.2012 

8. Pułkownik 
Qusay Mihoub 

Szef wydziału w Deraa (Dara) (oddelegowany 
z Damaszku do Deraa wraz z rozpoczęciem się 
manifestacji w tym mieście) wywiadu Wojsk Lotni
czych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjo
nistów przebywających w areszcie. 

24.7.2012 

9. Pułkownik 
Suhail Al-Abdullah 

Szef wydziału w Lattaquié (Latakia) wywiadu 
Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturo
wanie opozycjonistów przebywających w areszcie 

24.7.2012 

10. Generał brygady 
Khudr Khudr 

Szef wydziału w Lattaquié wywiadu ogólnego. 
Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów 
przebywających w areszcie 

24.7.2012 

11. Generał brygady 
Ibrahim Ma’ala 

Szef wydziału 285 (Damaszek) wywiadu ogólnego 
(zastąpił pod koniec 2011 roku gen. bryg. 
Hussama Fendiego). Odpowiedzialny za torturo
wanie opozycjonistów przebywających w areszcie. 

24.7.2012 

12. Generał brygady 
Firas Al-Hamed 

Szef wydziału 318 w Homs (Hims) wywiadu ogól
nego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjo
nistów przebywających w areszcie. 

24.7.2012

PL L 196/82 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.7.2012



Imię i nazwisko Informacje 
identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie 

Data 
umieszczenia 

w wykazie 

13. Generał brygady 
Hussam Luqa 

Od kwietnia 2012 roku (zastąpił gen. bryg. Nasra 
al-Alego) szef wydziału w Homs Dyrekcji Bezpie
czeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturo
wanie opozycjonistów przebywających w areszcie. 

24.7.2012 

14. Generał brygady 
Taha Taha 

Szef wydziału w Lattaquié (Latakia) Dyrekcji 
Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za 
torturowanie opozycjonistów przebywających 
w areszcie. 

24.7.2012 

15. Generał brygady 
Nasr al-Ali 

Kieruje lokalizacją w Deraa od kwietnia 2012 roku 
(były szef wydziału w Homs) Dyrekcji Bezpieczeń
stwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturo
wanie opozycjonistów przebywających w areszcie. 

24.7.2012 

16. Bassel Bilal Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie 
karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w tortu
rowaniu opozycjonistów przetrzymywanych 
w centralnym zakładzie karnym w Idlibie. 

24.7.2012 

17. Ahmad Kafan Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie 
karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w tortu
rowaniu opozycjonistów przetrzymywanych 
w centralnym zakładzie karnym w Idlibie. 

24.7.2012 

18. Bassam al-Misri Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie 
karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w tortu
rowaniu opozycjonistów przetrzymywanych 
w centralnym zakładzie karnym w Idlibie. 

24.7.2012 

19. Ahmed al-Jarroucheh Data urodzenia: 
1957 

Dyrektor wydziału zewnętrznego wywiadu ogól
nego (wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za 
komórki wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii. 
Bierze bezpośredni udział w represjonowaniu 
opozycjonistów przez władze syryjskie, a w szcze
gólności zajmuje się represjami wobec opozycji 
syryjskiej na uchodźstwie. 

24.7.2012 

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

Data urodzenia: 
1 lutego 1948 r. 

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa Syrii od 
początku lat 70-tych. Brał udział w walce 
z opozycję we Francji i w Niemczech. Od 2006 
roku odpowiada za stosunki zewnętrzne wydziału 
273 wywiadu ogólnego Syrii. Dawny funkcjona
riusz, był bliskim współpracownikiem szefa 
wywiadu ogólnego, Alego Mamlouka, jednego 
z najważniejszych funkcjonariuszy reżimowych 
służb bezpieczeństwa, objętego przez UE środkami 
ograniczającymi od dnia 9 maja 2011 roku. 
Bezpośrednio wspiera represje realizowane przez 
reżim przeciwko opozycjonistom, a w szczegól
ności zajmuje się represjami wobec opozycji syryj
skiej na uchodźstwie. 

24.7.2012 

21. Generał 
Ghassan Jaoudat 
Ismail 

Data urodzenia: 
1960 rok 
Miejsce urodzenia: 
Derikich, region 
miasta Tartus. 

Odpowiedzialny za wydział misji wywiadu Wojsk 
Lotniczych, który zarządza, we współpracy 
z wydziałem operacji specjalnych, elitarnymi 
oddziałami wywiadu Wojsk Lotniczych, odgrywa
jącymi istotną rolę w represjach stosowanych przez 
reżim. W związku z tym Ghassan Jaoudat Ismail 
jest członkiem kadr wojskowych, które 
bezpośrednio realizują reżimowe represje wobec 
opozycji. 

24.7.2012 

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

Ukończył szkołę wojskową w Aleppo. Kieruje 
wydziałem informacji wywiadu Wojsk Lotniczych 
(od roku 2012), bliski współpracownik Daouda 
Rajaha, syryjskiego ministra obrony. Z racji funkcji 
pełnionych w wywiadzie Wojsk Lotniczych Amer 
al- Achi jest zaangażowany w represje wobec 
opozycji syryjskiej. 

24.7.2012
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Imię i nazwisko Informacje 
identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie 

Data 
umieszczenia 

w wykazie 

23. Generał Mohammed 
Ali Nasr (lub: 
Mohammed Ali 
Naser) 

Data urodzenia: ok. 
1964 

Bliski współpracownik Mahera al-Assada, młod
szego brata prezydenta. Najważniejszy etap swojej 
kariery spędził w Gwardii Republikańskiej. 
W 2010 roku wstąpił do wydziału wewnętrznego 
(lub wydziału 251) wywiadu ogólnego, który 
zajmuje się walką z opozycją polityczną. Jako 
członek jego ścisłego kierownictwa generał 
Mohammed Ali bierze bezpośredni udział w repres
jach wymierzonych w opozycjonistów. 

24.7.2012 

24. Generał 
Issam Hallaq 

Szef sztabu Wojsk Lotniczych od 2010 roku. 
Zawiaduje operacjami lotniczymi wymierzonymi 
w opozycję. 

24.7.2012 

25. Ezzedine Ismael Data urodzenia: 
połowa lat 40-tych 
(prawdopodobnie 
1947 rok). 
Miejsce urodzenia: 
Bastir. region miasta 
Dżabla. 

Emerytowany generał i dawny funkcjonariusz 
wywiadu Wojsk Lotniczych, na których czele 
stanął na początku pierwszej dekady XXI wieku. 
W 2006 roku został mianowany doradcą poli
tycznym i ds. bezpieczeństwa prezydenta. Jako 
doradca polityczny i ds. bezpieczeństwa prezy
denta Syrii Ezzedine Ismael jest zaangażowany 
w reżimową politykę represji wymierzonych 
w opozycję. 

24.7.2012 

26. Samir Joumaa (alias 
Abou Sami) 

Data urodzenia: ok. 
1962 

Od prawie 20 lat jest szefem gabinetu Moham
mada Nassifa Kheira Beka, jednego z głównych 
doradców ds. bezpieczeństwa przy Bacharze al- 
Assadzie (który zajmuje oficjalnie stanowisko asys
tenta wiceprezydenta Farouka al-Chareha). Z uwagi 
na bliską współpracę z Bacharem al-Asadem 
i Mohammedem Nassifem Kheirem Bekiem Samir 
Joumaa jest zaangażowany w reżimową politykę 
represji wymierzonych w opozycjonistów. 

24.7.2012 

Podmioty 

Nazwa Informacje identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie 
Data 

umieszczenia w 
wykazie 

1. Drex Technologies 
S.A. 

Data zarejestrowania: 
4 lipca 2000 r. 
Nr w rejestrze: 
394678 
Dyrektor: Rami Makhlouf 
Zarejestrowany przedsta
wiciel: Mossack Fonseca & 
Co (BVI) Ltd 

Drex Technologies jest w całości własnością 
Ramiego Makhloufa, który figuruje 
w wykazie osób objętych sankcjami za wsie
ranie finansowe reżimu syryjskiego. Rami 
Makhlouf wykorzystuje Drex Technologies 
do kontrolowania swoich międzynarodo
wych aktywów finansowych i zarządzania 
nimi - w tym większościowego pakietu 
udziałów w SyriaTel, która figurowała już 
w unijnym wykazie, ponieważ również 
finansowo wspierała reżim syryjski. 

24.7.2012 

2. Cotton Marketing 
Organisation 

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

Przedsiębiorstwo państwowe. Wspiera finan
sowo reżim syryjski. 

3. Syrian Arab Airlines 
(a.k.a. SAA, a.k.a. 
Syrian Air) 

Al-Mohafazeh Square, 
P.O. Box 417, Damascus, 
Syria 
Tel: +963112240774 

Spółka państwowa kontrolowana przez 
reżim. Finansuje działalność reżimu. 

24.7.2012
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