
DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2016/1746 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Syrii (1), w szczególności jej art. 30 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Syrii. 

(2)  Dwie osoby nie powinny dłużej znajdować się w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów 
objętych środkami ograniczającymi, zawartym w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB (zwanym dalej 
„wykazem”). 

(3)  Należy skreślić jeden zdublowany wpis w wykazie. 

(4)  Należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób umieszczonych w wykazie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2016 r. 

W imieniu Rady 
P. ŽIGA 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14. 



ZAŁĄCZNIK 

W sekcji A załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) Wpisy dotyczące następujących osób skreśla się z wykazu osób: 

Nr 15  Hisham ( ) Ikhtiyar ( , , ) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar); 

Nr 74  Anisa ( ) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad ( ) (alias Anisah Al-Assad).  

2) Skreśla się następujący wpis: 

Nr 154  Generał dywizji Fahd ( ) Jassem ( ) Al Freij ( ) (alias Al-Furayj).  

3) Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób, zastępuje się poniższymi wpisami:  

„Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

1. Houmam Jaza'iri (alias 
Humam al- Jazaeri, 
Hammam al-Jazairi) 

Data urodzenia: 1977 r. Minister gospodarki i handlu zagranicznego spra
wujący urząd w okresie po maju 2011 r. Jako mi
nister rządu ponosi współodpowiedzialność za 
brutalne represje wobec ludności syryjskiej. 

21.10.2014 

2. Maher ( ) (alias 
Mahir) Al-Assad ( ) 

Data urodzenia: 8 
grudnia 1967 r. 

Miejsce urodzenia: 
Damaszek 

Paszport dyplomatyczny 
nr 4138 

Generał dywizji 42. 
brygady i były dowódca 
brygady 4. pancernej 
dywizji wojskowej. 

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu puł
kownika i stopniach równoważnych lub wyższych, 
pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.; generał 
dywizji 42. brygady i były dowódca brygady 4. dy
wizji pancernej. Członek rodziny Assad; brat pre
zydenta Baszara al-Assada. 

9.5.2011 

4. Atej ( ) (alias Atef, 
Atif) Najib ( ) (alias 
Najeeb) 

Miejsce urodzenia: 
Dżabla, Syria 

Były szef służby bezpieczeństwa politycznego 
w miejscowości Deraa; zaangażowany w stosowanie 
przemocy wobec demonstrantów. Członek rodziny 
Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada. 

9.5.2011 

5. Hafiz ( ) Makhlouf 
( ) (alias Hafez 
Makhlouf) 

Data urodzenia: 
2 kwietnia 1971 r. 

Miejsce urodzenia: 
Damaszek 

Paszport dyplomatyczny 
nr 2246 

Były pułkownik i szef jednostki w ramach wy
wiadu ogólnego oddział w Damaszku (General In
telligence Directorate Damascus Branch), pełniący 
służbę w okresie po maju 2011 r. Członek rodziny 
Makhlouf; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada. 

9.5.2011 

10. Jamil ( ) (alias Jameel) 
Hassan ( ) (alias al- 
Hassan) 

Data urodzenia: 1953 r. 

Miejsce urodzenia: Homs 
[Hims] (Syria) 

Szef wywiadu sił 
powietrznych Syrii 

Oficer sił powietrznych Syrii w stopniu generała 
dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 
2011 r.; szef wywiadu sił powietrznych Syrii, peł
niący służbę w okresie po maju 2011 r.; odpowie
dzialny za brutalne represje wobec ludności cywil
nej w Syrii. 

9.5.2011 
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„Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

13. Ghassan Ahmed 
Ghannan (alias. generał 
dywizji Ghassan 
Ghannan, generał 
brygady Ghassan 
Ahmad Ghanem) 

Stopień: Generał dywizji. 

Stanowisko: dowódca 
155 brygady rakietowej 

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu puł
kownika i stopniach równoważnych lub wyższych, 
pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.; Gene
rał dywizji i dowódca 155. brygady rakietowej. Po
wiązany z Maherem Al-Assadem poprzez swoją 
rolę w 155. brygadzie rakietowej. Jako dowódca 
155. brygady rakietowej wspiera reżim syryjski 
i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec 
ludności cywilnej. Odpowiedzialny za ostrzeliwanie 
pociskami SCUD różnych obiektów cywilnych od 
stycznia do marca 2013 r. 

21.10.2014 

45. Munir ( ) (alias 
Mounir, Mouneer, 
Monir, Moneer, Muneer) 
Adanov ( ) (alias 
Adnuf, Adanof) 

Data urodzenia: 1951 r. 

Miejsce urodzenia: Homs 
[Hims] (Syria) 

Paszport: 0000092405 

Stanowisko: zastępca 
szefa sztabu generalnego, 
operacji i szkoleń armii 
syryjskiej 

Stopień: generał broni 
w Syryjskiej Armii 
Arabskiej 

Oficer w stopniu generała broni i zastępca szefa 
sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii syryj
skiej, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. 
Jako zastępca szefa sztabu generalnego bezpośred
nio uczestniczył w represjach i aktach przemocy 
wobec ludności cywilnej w Syrii. 

23.8.2011 

56. Ali ( ) Abdullah ( ) 
(alias Abdallah) Ayyub 
( ) (alias Ayyoub, 
Ayub, Ayoub, Ayob) 

Stanowisko: szef sztabu 
generalnego Syryjskiej 
Armii Arabskiej 
i Syryjskich Sił Zbrojnych 
od 18 lipca 2012 r. 

Stopień: generał 
w Syryjskiej Armii 
Arabskiej 

Oficer armii syryjskiej w stopniu generała, pełniący 
służbę w okresie po maju 2011 r. Szef sztabu ge
neralnego Syryjskich Sił Zbrojnych. Osoba wspiera
jąca reżim Assada i odpowiedzialna za represje 
i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. 

14.11.2011 

57. Fahd ( ) (alias Fahid, 
Fahed) Jasim ( ) (alias 
Jasem, Jassim, Jassem) 
al-Furayj ( ) (alias 
Al-Freij) 

Data urodzenia: 
1 stycznia 1950 r. 

Miejsce urodzenia: Hama, 
Syria 

Stopień: generał broni 

Stanowiska: minister 
obrony, zastępca szefa 
sztabu generalnego 
Syryjskich Sił Zbrojnych 

Oficer armii syryjskiej w stopniu generała. Za
stępca szefa sztabu generalnego Syryjskich Sił 
Zbrojnych. Minister obrony. Odpowiedzialny za re
presje i akty przemocy wobec ludności cywilnej 
w Syrii. 

14.11.2011 

62. Zuhair ( ) (alias 
Zouheir, Zuheir, 
Zouhair) Hamad ( ) 

Miejsce urodzenia: 
Damaszek, Syria 

Stopień: generał dywizji 

Obecne stanowisko: 
Zastępca Szefa Generalnej 
Dyrekcji Wywiadowczej 
(Dyrektoriat ds. 
Bezpieczeństwa 
Ogólnego) od lipca 
2012 r. 

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała 
dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 
2011 r.; zastępca Szefa Generalnej Dyrekcji Wy
wiadowczej. Odpowiedzialny za represje, łamanie 
praw człowieka i akty przemocy wobec ludności 
cywilnej w Syrii. 

14.11.2011 
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„Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

71. Bushra ( ) Al-Assad 
( ) (alias Bushra 
Shawkat, Bouchra Al 
Assad) 

Data urodzenia: 
24.10.1960 

Członek rodziny Assad; siostra Baszara Al Assada. 
Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz niero
zerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezy
dentem Syrii Baszarem Al Assadem czerpie ko
rzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana. 

23.3.2012 

72. Asma ( ) Al-Assad 
( ) (alias Asma Fawaz 
Al Akhras) 

Data urodzenia: 
11.8.1975 

Miejsce urodzenia: 
Londyn, Zjednoczone 
Królestwo 

Paszport nr 707512830, 
traci ważność 22.9.2020 

Nazwisko panieńskie: Al 
Akhras 

Członek rodziny Assad; ściśle powiązana z głów
nymi przedstawicielami reżimu; żona prezydenta 
Baszara al-Assada. Ze względu na bliskie więzy 
osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe 
łączące ją z prezydentem Syrii Baszarem Al Assa
dem czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest 
z nim powiązana. 

23.3.2012 

107. Mohammad ( ) 
(Mohamed, Muhammad, 
Mohammed) Ibrahim 
( ) Al-Sha'ar ( ) 
(alias Al-Chaar, Al- 
Shaar) (alias 
Mohammad Ibrahim Al- 
Chaar) 

Data urodzenia: 1956 r. 

Miejsce urodzenia: 
Aleppo 

Minister spraw wewnętrznych, sprawujący urząd 
w okresie po maju 2011 r. Jako minister rządu po
nosi współodpowiedzialność za brutalne represje 
wobec ludności syryjskiej. 

1.12.2011 

181. Suleiman Al Abbas  Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych, 
sprawujący urząd w okresie po maju 2011 r. Jako 
minister rządu ponosi współodpowiedzialność za 
brutalne represje wobec ludności syryjskiej. 

24.6.2014 

185. Ismael Ismael (alias 
Ismail Ismail, lub Isma'Il 
Isma'il) 

Data urodzenia: 1955 r. Minister w rządzie Syrii, sprawujący urząd 
w okresie po maju 2011 r.; minister finansów. Jako 
minister rządu ponosi współodpowiedzialność za 
brutalne represje wobec ludności cywilnej. 

24.6.2014 

193. Suhayl (alias Sohail, 
Suhail, Suheil) Hassan 
(alias Hasan, al-Hasan, 
al-Hassan) znany jako 
„The Tiger“ („Tygrys“) 
(alias al-Nimr) 

Data urodzenia: 1970 r. 

Miejsce urodzenia: Dżabla 
(Latakia, Syria) 

Stopień: generał dywizji 

Stanowisko: dowódca sił 
Qawat al-Nimr (Tiger 
Forces) 

Oficer armii syryjskiej w stopniu generała dywizji, 
pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Do
wódca dywizji zwanej Tiger Forces. Odpowie
dzialny za brutalne represje wobec ludności cywil
nej w Syrii. 

23.7.2014 

199. Bayan Bitar (alias dr 
Bayan Al-Bitar) 

Data urodzenia: 8.3.1947 

Adres: PO Box 11037 
Damaszek – Syria. 

Dyrektor zarządzający Organisation for Technolo
gical Industries (OTI) oraz Syrian Company for In
formation Technology (SCIT); oba te podmioty są 
jednostkami zależnymi Ministerstwa Obrony Syrii, 
które zostały wskazane przez Radę. OTI wspomaga 
produkcję broni chemicznej na potrzeby reżimu 
syryjskiego. Jako dyrektor zarządzający OTI i SCIT 
Bayan Bitar wspiera reżim syryjski. Ze względu na 
rolę odgrywaną przez niego w produkcji broni 
chemicznej ponosi on również współodpowiedzial
ność za brutalne represje wobec ludności syryjskiej. 
W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym 
przez niego w tych podmiotach jest on również 
powiązany ze wskazanymi podmiotami OTI 
i SCIT. 

7.3.2015 
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„Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

200. Generał brygady 
Ghassan Abbas 

Data urodzenia: 
10.3.1960 

Miejsce urodzenia: Homs 

Adres: CERS, Centre 
d'Etude et de Recherche 
Scientifique (SSRC, 
Scientific Studies and 
Research Centre; Centre 
de Recherche de Kaboun 
Barzeh Street, PO Box 
4470, Damaszek) 

Dyrektor oddziału wskazanego Syrian Scientific 
Studies and Research Centre (SSRC/CERS) w po
bliżu miejscowości Dżamraja. Uczestniczył w roz
przestrzenianiu broni chemicznej i organizowaniu 
ataków z wykorzystaniem broni chemicznej, 
w tym w regionie Ghuta w sierpniu 2013 r. Ponosi 
zatem współodpowiedzialność za brutalne represje 
wobec ludności syryjskiej. Jako dyrektor oddziału 
SSRC/CERS znajdującego się w pobliżu miejsco
wości Dżamraja. Ghassan Abbas wspiera reżim sy
ryjski. W związku z wysokim stanowiskiem zajmo
wanym przez niego w SSRC jest on również po
wiązany ze wskazanym podmiotem SSRC. 

7.3.2015 

201. Wael Abdulkarim (alias 
Wael Al Karim) 

Data urodzenia: 
30.9.1973 

Miejsce urodzenia: 
Damaszek, Syria 
(pochodzenie palestyńskie) 

Adres: Al Karim for Trade 
and Industry, PO Box 
111, 5797 Damaszek, 
Syria 

Wiodący biznesmen działający w Syrii w sektorze 
naftowym, chemicznym i w przemyśle wytwór
czym. Konkretnie reprezentuje: Abdulkarim Group, 
alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Indu
stry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for 
Trade and Industry. Abdulkarim Group to wiodący 
producent olejów, smarów i chemikaliów przemy
słowych w Syrii. 

7.3.2015 

202. Ahmad Barqawi (alias 
Ahmed Barqawi) 

Data urodzenia: 1985 r. 

Miejsce urodzenia: 
Damaszek, Syria 

Adres: Pangates 
International Corp Ltd, 
PO Box Sharjah Airport 
International Free Zone, 
United Arab Emirates 

Al Karim for Trade and 
Industry, PO Box 111, 
5797 Damascus 
(Damaszek), Syria 

Dyrektor generalny Pangates International Corp 
Ltd, która pośredniczy w dostarczaniu ropy nafto
wej reżimowi syryjskiemu, oraz dyrektor Al Karim 
Group. Zarówno Pangates International, jak i Al 
Karim Group zostały wskazane przez Radę. Jako 
dyrektor generalny Pangates i dyrektor Al Karim 
Group będącej jej spółką dominującą, Ahmad Bar
qawi wspiera reżim syryjski i czerpie z niego ko
rzyści. w związku z wysokim stanowiskiem zajmo
wanym przez niego w Pangates oraz Al Karim 
Group Ahmad Barqawi jest również powiązany ze 
wskazanymi podmiotami Pangates International 
oraz Al Karim Group. 

7.3.2015 

204. Emad ( ) Hamsho 
( ) (alias Imad 
Hmisho; Hamchu; 
Hamcho; Hamisho; 
Hmeisho; Hemasho) 

Adres: Hamsho Building 
31, Baghdad Street, 
Damascus (Damaszek), 
Syria 

Zajmuje wysokie stanowisko kierownicze w Ham
sho Trading. W związku z wysokim stanowiskiem 
zajmowanym przez niego w Hamsho Trading, bę
dącym jednostką zależną Hamsho International, 
który to podmiot został wskazany przez Radę, 
wspiera on reżim syryjski. Jest również powiązany 
ze wskazanym podmiotem Hamsho International. 
Jest również – obok wskazanych biznesmenów po
pierających reżim, takich jak Ayman Jaber – wice
przewodniczącym syryjskiej rady ds. żelaza i stali 
(Syrian Council of Iron and Steel). Jest on także 
wspólnikiem Baszara al-Assada. 

7.3.2015 
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„Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

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

Data urodzenia: 1960 r. 

Miejsce urodzenia: Dżabla 

Od kwietnia 2015 r. kieruje w syryjskim wywia
dzie wojskowym wydziałem 293 (sprawy wew
nętrzne). Odpowiedzialny za represje i akty prze
mocy wobec ludności cywilnej w Damaszku i okoli
cach. Były zastępca szefa służby bezpieczeństwa 
politycznego (2012), oficer syryjskiej Gwardii Re
publikańskiej oraz wicedyrektor służby bezpieczeń
stwa politycznego. Szef żandarmerii wojskowej, 
członek biura bezpieczeństwa narodowego. 

29.5.2015”   
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