
DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/837 

z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 28 maja 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/309/WPZiB (2), przedłużającą do dnia 1 czerwca 2015 r. 
obowiązywanie środków ograniczających ustanowionych decyzją 2013/255/WPZiB. 

(3)  Jak wynika z przeglądu decyzji 2013/255/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczających należy ponownie 
przedłużyć do dnia 1 czerwca 2016 r. 

(4)  Zważywszy na powagę sytuacji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych 
środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB, należy dodać jedną 
osobę. 

(5)  Jedna osoba nie powinna dłużej znajdować się w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów 
objętych środkami ograniczającymi, zawartym w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB. 

(6)  Należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób, wymienionych w sekcji A załącznika I do decyzji 
2013/255/WPZiB. 

(7)  W wyniku wyroku Sądu z dnia 9 lipca 2014 r. w połączonych sprawach T-329/12 i T-74/13, Mazen Al-Tabbaa 
przeciwko Radzie Unii Europejskiej (3) oraz wyroku Sądu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-652/11, Bassam 
Sabbagh przeciwko Radzie Unii Europejskiej (3), Mazen Al-Tabbaa i Bassam Sabbagh nie są umieszczeni 
w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartym 
w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB. 

(8)  Ponadto w dniu 12 lutego 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 
2199 (2015), która w punkcie 17 zakazuje handlu syryjskimi dobrami kultury i innymi przedmiotami 
o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, o wyjątkowym znaczeniu naukowym i o znaczeniu 
religijnym, nielegalnie wywiezionymi z Syrii od dnia 15 marca 2011 r. 

(9)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 13a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 13a 

Zakazuje się przywozu, wywozu, przenoszenia lub świadczenia związanych usług brokerskich w odniesieniu do dóbr 
kultury i innych przedmiotów o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, o wyjątkowym znaczeniu 
naukowym i o znaczeniu religijnym, które w dniu 15 marca 2011 r. lub po tej dacie zostały nielegalnie wywiezione 
z Syrii lub gdy istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że wywóz taki był nielegalny. Zakazu tego nie stosuje 
się, jeśli zostanie udowodnione, że dobra kultury są bezpiecznie zwracane ich prawowitym właścicielom w Syrii. 

Unia podejmuje działania konieczne do określenia przedmiotów, które mają być objęte zakresem niniejszego 
artykułu.”;  

2) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 34 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 czerwca 2016 r. Jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Może być ona 
w stosownych przypadkach odnawiana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”. 
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(1) Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 147 
z 1.6.2013, s. 14). 

(2) Decyzja Rady 2014/309/WPZiB z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ogranicza
jących skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 160 z 29.5.2014, s. 37). 

(3) Dotychczas nieopublikowany. 



Artykuł 2 

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r. 

W imieniu Rady 
E. RINKĒVIČS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

I.  Następująca osoba zostaje dodana do wykazu osób, zawartego w sekcji A załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB:  

Imię i nazwisko Dane identyfika
cyjne Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

206. Generał Muhamad ( ) (alias 
Mohamed, Muhammad) Mahalla 
( ) (alias Mahla, Mualla, 
Maalla, Muhalla) 

Urodzony w pro
wincji Latakia/ 
mieście Dżabla. 

W syryjskim wywiadzie wojskowym 
od kwietnia 2015 r., kieruje wydzia
łem 293 (sprawy wewnętrzne). Od
powiedzialny za represje i akty prze
mocy wobec ludności cywilnej w Da
maszku i okolicach. 

Były zastępca szefa bezpieczeństwa 
politycznego (2012), oficer syryjskiej 
Gwardii Republikańskiej i wicedyrek
tor Dyrekcji Bezpieczeństwa Poli
tycznego. Szef żandarmerii wojsko
wej, członek biura bezpieczeństwa 
narodowego. 

29.5.2015  

II.  Wpis dotyczący następującej osoby skreśla się z wykazu osób, zawartego w sekcji A załącznika I do decyzji 
2013/255/WPZiB: 

11. Rustum ( ) Ghazali ( ) 

III.  Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób, zawarte w sekcji A załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB, 
zastępuje się poniższymi wpisami:  

Imię i nazwisko Dane identyfika
cyjne Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

3. Ali ( ) Mamluk ( ) (alias 
Mamlouk) 

Data urodzenia: 
19 lutego  
1946 r.; 

miejsce urodze
nia: Damaszek; 

paszport dyplo
matyczny nr 983 

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodo
wego Syrii. Były szef syryjskiego wy
wiadu, zaangażowany w stosowanie 
przemocy wobec demonstrantów. 

9.5.2011 

6. Muhammad ( ) Dib ( ) 
Zaytun ( ) (alias Mohammed 
Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib 
Zeitun) 

Data urodzenia: 
20 maja 1951 r.; 

miejsce urodze
nia: Damaszek; 

paszport dyplo
matyczny 
nr D000001300 

Szef Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa 
Ogólnego, zaangażowany w stosowa
nie przemocy wobec demonstran
tów. 

9.5.2011 

16. Faruq ( )(alias Farouq, 
Farouk) Al Shar′ ( ) (alias 
Al Char', Al Shara', Al Shara) 

Data urodzenia: 
10 grudnia  
1938 r. 

Były wiceprezydent Syrii; udział 
w represjach wobec ludności cywil
nej. 

23.5.2011 

37. Generał brygady Rafiq ( ) 
(alias Rafeeq) Shahadah ( ) 
(alias Shahada, Shahade, 
Shahadeh, Chahada, Chahade, 
Chahadeh, Chahada)  

W syryjskim wywiadzie wojskowym 
kierował wydziałem 293 (sprawy 
wewnętrzne) w Damaszku. Bezpo
średnio uczestniczył w represjach 
i aktach przemocy wobec ludności 
cywilnej Damaszku. Doradca prezy
denta Baszara al-Assada w kwestiach 
strategicznych i sprawach wywiadu 
wojskowego. 

23.8.2011 
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Imię i nazwisko Dane identyfika
cyjne Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

42. Generał brygady Nawful ( ) 
(alias Nawfal, Nofal, Nawfel)  
Al-Husayn ( ) (alias  
Al-Hussain, Al-Hussein)  

Lokalny komendant syryjskiego wy
wiadu wojskowego w prowincji Id
lib. Bezpośrednio uczestniczył w re
presjach i aktach przemocy wobec 
ludności cywilnej w prowincji Idlib. 

23.8.2011 

44. Generał brygady Muhammed 
( ) (alias Muhamad) Zamrini 
( ) (alias Zamreni)  

Lokalny komendant syryjskiego wy
wiadu wojskowego w prowincji 
Hims. Bezpośrednio uczestniczył 
w represjach i aktach przemocy wo
bec ludności cywilnej w prowincji 
Hims. 

23.8.2011 

53. Adib ( ) Mayaleh ( ) 
(alias André Mayard) 

Data urodzenia: 
15 maja 1955 r. 

miejsce urodze
nia: Bassir 

Odpowiedzialny za ekonomiczne i fi
nansowe wspieranie reżimu syryj
skiego przy wykorzystaniu pełnionej 
przez niego funkcji prezesa Banku 
Centralnego Syrii. 

15.5.2012 

55. Pułkownik Lu'ai ( ) (alias 
Louay, Loai) al-Ali ( )  

Kierownik syryjskiego wywiadu woj
skowego w Derze. Odpowiada za 
stosowanie przemocy wobec de
monstrantów w Derze. 

14.11.2011 

80. Brygadier Nazih ( ) (alias 
Nazeeh) Hassun ( ) (alias 
Hassoun)  

Szef wydziału syryjskiego wywiadu 
wojskowego w okolicach Damaszku 
(Rif Dimashq), dawniej wywiadu sy
ryjskich sił lotniczych. Oficer uczest
niczący w aktach przemocy 
w Homs. 

1.12.2011 

137 Generał brygady Ibrahim 
( ) Ma'ala ( ) (alias 
Maala, Maale, Ma'la)  

Szef wydziału 285 Dyrektoriatu Wy
wiadu Ogólnego w Damaszku (za
stąpił generała brygady Hussama 
Fendiego pod koniec roku 2011). 
Odpowiedzialny za torturowanie 
opozycjonistów przebywających 
w areszcie. 

24.7.2012   
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