
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/828 AL CONSILIULUI 

din 28 mai 2015 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(2)  Dată fiind gravitatea situației, o persoană ar trebui adăugată pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau 
a organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(3)  O persoană ar trebui să nu mai fie menținută pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a 
organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(4)  Ca urmare a hotărârii Tribunalului din 9 iulie 2014 în cauzele conexate T-329/12 și T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/ 
Consiliu (2), precum și a hotărârii Tribunalului din 26 februarie 2015 în cauza T-652/11, Bassam Sabbagh/ 
Consiliu (2), Mazen Al-Tabbaa și Bassam Sabbagh nu sunt incluși pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților 
sau a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) 
nr. 36/2012. 

(5)  Informațiile referitoare la anumite persoane care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui 
actualizate. 

(6)  Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 
statele membre. 

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
E. RINKĒVIČS  
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(1) JO L 16, 19.1.2012, p. 1. 
(2) Nepublicată încă. 



ANEXĂ 

I.  Următoarea persoană se adaugă pe lista persoanelor prevăzută în secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) 
nr. 36/2012:  

Nume Informații de identi
ficare Motive Data includerii 

pe listă 

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

Născut la Jableh/ 
provincia 
Lattakia. 

Șeful secției 293 (Afaceri Interne) a 
Serviciului de Informații Militare 
Sirian (SMI), din aprilie 2015. Res
ponsabil pentru represiune și vio
lențe împotriva populației civile din 
Damasc/guvernoratul Damasc. 

Fostul șef-adjunct al Direcției de 
Securitate Politică (2012), ofițer al 
Gărzii Republicane Siriene și direc
tor-adjunct al Direcției de Securitate 
Politică. Șeful Poliției Militare, mem
bru al Biroului de Securitate 
Națională. 

29.5.2015  

II.  Rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină din lista persoanelor prevăzută în secțiunea A din anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. 36/2012: 

11. Rustum ( ) Ghazali ( ) 

III.  Rubricile corespunzătoare persoanelor de mai jos, astfel cum sunt prevăzute în secțiunea A din anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. 36/2012, se înlocuiesc cu rubricile următoare:  

Nume Informații de identi
ficare Motive Data includerii 

pe listă 

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

Data nașterii: 
19 februarie 
1946; 

Locul nașterii: 
Damasc; 

pașaport diplo
matic nr. 983 

Șeful Biroului de Securitate 
Națională. Fostul șef al Direcției 
Generale de Informații (DGI) Siriene, 
implicat în violențe împotriva mani
festanților. 

9.5.2011 

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

Data nașterii: 
20 mai 1951; 

Locul nașterii: 
Damasc; 

pașaport diplo
matic 
nr. D000001300 

Șeful Direcției de Securitate 
Generală, implicat în violențe împo
triva manifestanților. 

9.5.2011 

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

Data nașterii: 
10 decembrie 
1938 

Fostul vice-președinte al Siriei, impli
cat în violențe împotriva populației 
civile 

23.5.2011 

37. General de brigadă Rafiq ( ) 
(alias Rafeeq) Shahadah ( ) 
(alias Shahada, Shahade, 
Shahadeh, Chahada, Chahade, 
Chahadeh, Chahada)  

Fostul șef al secției 293 (Afaceri In
terne) din Damasc a Serviciului de 
Informații Militare Sirian (SMI). Im
plicat direct în represiune și în vio
lențe împotriva populației civile din 
Damasc. Consilier al președintelui 
Bashar Al-Assad pe probleme strate
gice și de informații militare. 

23.8.2011 
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Nume Informații de identi
ficare Motive Data includerii 

pe listă 

42. General de brigadă Nawful 
( ) (alias Nawfal, Nofal, 
Nawfel) Al-Husayn ( ) 
(alias Al-Hussain, Al-Hussein)  

Șeful secției din Idlib a Serviciului de 
Informații Militare Sirian (SMI). Im
plicat direct în represiune și în vio
lențe împotriva populației civile din 
provincia Idlib. 

23.8.2011 

44. General de brigadă Muhammed 
( ) (alias Muhamad) Zamrini 
( ) (alias Zamreni)  

Șeful secției din Homs a Serviciului 
de Informații Militare Sirian (SMI). 
Implicat direct în represiune și în 
violențe împotriva populației civile 
din Homs. 

23.8.2011 

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

Data nașterii: 
15 mai 1955 

Locul nașterii: 
Bassir 

Adib Mayaleh este responsabil pen
tru acordarea de sprijin economic și 
financiar regimului sirian în calitatea 
sa de guvernator al Băncii Centrale a 
Siriei. 

15.5.2012 

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

Șeful secției din Dara'a a Serviciului 
de Informații Militare Sirian. Răs
punzător pentru violențele împo
triva protestatarilor din Dara'a. 

14.11.2011 

80. General de brigadă Nazih ( ) 
(alias Nazeeh) Hassun ( ) 
(alias Hassoun)  

Șeful secției din guvernoratul 
Damasc/Rif Dimashq al Serviciului 
de Informații Militare Sirian, în tre
cut la Serviciul de Informații al 
Forțelor Armate Aeriene Siriene. 
Ofițer implicat în violențele din 
Homs. 

1.12.2011 

137. General de brigadă Ibrahim 
( ) Ma'ala ( ) (alias 
Maala, Maale, Ma'la)  

Șef al secției 285 (Damasc) a 
Direcției de Informații Generale (l-a 
înlocuit pe Generalul de brigadă 
Hussam Fendi la sfârșitul lui 2011). 
Răspunzător pentru torturarea opo
zanților aflați în detenție. 

24.7.2012   
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