
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2016/1897 

z dnia 27 października 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. 

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

(3)  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 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2016 r. 

W imieniu Rady 
M. LAJČÁK 

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



ZAŁĄCZNIK 

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów zawartego 
w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB. 

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 27 i 28 

A. Osoby  

Nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny Data umie

szczenia 

„207. Adib Salameh 

(alias Adib Salamah; 
Adib Salama; Adib 
Salame; Mohammed 
Adib Salameh; Adib 
Nimr Salameh) 

( ) 

Stanowisko: Generał 
dywizji, 
wicedyrektor 
w dyrekcji służb 
wywiadowczych sił 
powietrznych 
w Damaszku; 

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa 
i służb wywiadowczych, pełni służbę po maju 
2011 r.; wicedyrektor w dyrekcji służb wy
wiadowczych sił powietrznych w Damaszku; 
uprzednio szef służb wywiadowczych sił po
wietrznych w Aleppo. 

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu 
pułkownika i w stopniach równoważnych lub 
wyższych, pełni służbę po maju 2011 r.; ma 
stopień generała dywizji. 

Odpowiada za brutalne represje wobec lud
ności cywilnej w Syrii, poprzez planowanie 
ofensyw zbrojnych w Aleppo i udział w nich; 
miał też wpływ na aresztowania i zatrzymania 
cywilów. 

28.10.2016 

208. Adnan Aboud Hilweh 

(alias Adnan Aboud 
Helweh; Adnan 
Aboud) 

( ) 

Stanowisko: Generał 
brygady 

Ma stopień generała brygady i dowodzi 155. 
i 157. brygadą armii syryjskiej, pełni służbę 
po maju 2011 r. 

Jako generał brygady dowodzący 155. i 157. 
brygadą jest odpowiedzialny za brutalne re
presje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym 
z uwagi na swoją odpowiedzialność za roz
mieszczanie i wykorzystywanie w 2013 r. 
broni rakietowej i chemicznej na obszarach 
zamieszkałych przez ludność cywilną oraz na 
udział w zatrzymaniach na wielką skalę. 

28.10.2016 

209. Jawdat Salbi Mawas 

(alias Jawdat Salibi 
Mawwas; Jawdat Salibi 
Mawwaz) 

( ) 

Stanowisko: generał 
dywizji 

Ma stopień generała dywizji, starszy oficer 
w dyrekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej 
Syryjskich Sił Zbrojnych, pełni służbę po 
maju 2011 r. 

Jako starszy oficer dyrekcji ds. broni artyleryj
skiej i rakietowej syryjskiej armii odpowiada 
za brutalne represje wobec ludności cywilnej, 
w tym za użycie broni rakietowej i chemicznej 
przez brygady pod jego dowództwem na 
gęsto zaludnionych obszarach zamieszkałych 
przez ludność cywilną w regionie Ghouta 
w roku 2013. 

28.10.2016 

210. Tahir Hamid Khalil 

(alias Tahir Hamid 
Khali; Khalil Tahir 
Hamid) 

( ) 

Stanowisko: generał 
dywizji 

Ma stopień generała dywizji, stoi na czele dy
rekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej Sy
ryjskich Sił Zbrojnych, pełni służbę po maju 
2011 r. Jako starszy oficer dyrekcji ds. broni 
artyleryjskiej i rakietowej syryjskiej armii od
powiada za brutalne represje wobec ludności 
cywilnej, w tym za użycie broni rakietowej 
i chemicznej przez brygady pod jego dowódz
twem na gęsto zaludnionych obszarach za
mieszkałych przez ludność cywilną w regionie 
Ghouta w roku 2013. 

28.10.2016 
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Nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny Data umie

szczenia 

211. Hilal Hilal 

(alias Hilal al-Hilal) 

( ) 

Data urodzenia: 
1966 r. 

Członek bojówek powiązanych z reżimem, 
znanych pod nazwą Kataeb al-Baath (bojówka 
partii Baas). Wspiera reżim, zajmując się re
krutacją do bojówek partii Baas oraz ich orga
nizacją. 

28.10.2016 

212. Ammar Al-Sharif 

(alias Amar Al-Sharif; 
Amar Al-Charif; 
Ammar Sharif; 
Ammar Charif; 
Ammar al Shareef; 
Ammar Sharif; 
Ammar Medhat 
Sherif) 

( )  

Jeden z czołowych biznesmenów w Syrii dzia
łający w sektorach: bankowym, ubezpiecze
niowym i hotelarskim. Partner-założyciel By
blos Bank Syria, jeden z głównych udziałow
ców spółki Unlimited Hospitality Ltd. oraz 
członek zarządu spółek Solidarity Alliance In
surance Company i Al-Aqueelah Takaful Insu
rance Company. 

28.10.2016 

213. Bishr al-Sabban 

(alias Mohammed 
Bishr Al-Sabban; Bishr 
Mazin Al-Sabban) 

( )  

Gubernator muhafazy Damaszek, mianowany 
przez Baszszara al-Asada i z nim powiązany. 
Wspiera reżim i jest odpowiedzialny za bru
talne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, 
w tym za udział w dyskryminacyjnych działa
niach wobec społeczności sunnickiej w sto
licy. 

28.10.2016 

214. Ahmad Sheik Abdul- 
Qader 

(alias Ahmad Sheikh 
Abdul Qadir; Ahmad 
al-Sheik Abdulquader) 

( )  

Gubernator muhafazy Al-Kunajtira, miano
wany przez Baszszara al-Asada i z nim powią
zany. Były gubernator Latakii. Wspiera reżim 
i czerpie z niego korzyści, w tym poprzez 
udzielanie publicznego poparcia Syryjskim Si
łom Zbrojnych i proreżimowym bojówkom. 

28.10.2016 

215. Dr Ghassan Omar 
Khalaf 

( )  

Gubernator muhafazy Hama, mianowany 
przez Baszszara al-Asada i z nim powiązany. 
Wspiera również reżim i czerpie z niego ko
rzyści. Ghassan Omar Khalaf jest blisko zwią
zany z członkami działającej w muhafazie 
Hama bojówki powiązanej z reżimem, znanej 
jako Brygada z Hamy. 

28.10.2016 

216. Khayr al-Din al-Sayyed 

(alias Khayr al-Din 
Abdul-Sattar al- 
Sayyed; Mohamed 
Khair al-Sayyed; 
Kheredden al-Sayyed; 
Khairuddin as-Sayyed; 
Khaireddin al-Sayyed; 
Kheir Eddin al-Sayyed; 
Kheir Eddib Asayed) 

( )  

Gubernator muhafazy Idlib, mianowany przez 
Baszszara al-Asada i z nim powiązany. Czer
pie korzyści z reżimu i wspiera go, w tym po
przez udzielanie poparcia Syryjskim Siłom 
Zbrojnych i proreżimowym bojówkom. Po
wiązany z reżimowym ministrem ds. wakfu, 
Dr Mohammadem Abdul-Sattarem al-Sayye
dem, który jest jego bratem. 

28.10.2016”   
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