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R E GL U G ER Ð
um breyting á reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Sýrland nr. 456/2014,
ásamt síðari breytingum.
1. gr.
Þvingunaraðgerðir.
Ákvæði 2. gr. reglugerðar um þvingunaraðgerðir varðandi Sýrland nr. 456/2014 hljóði svo:
Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með
þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr.:
1. Ákvörðun ráðsins 2013/255/SSUÖ frá 31. maí 2013 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi,
fylgiskjal 1.
1.1 Ákvörðun ráðsins 2013/760/SSUÖ frá 13. desember 2013 um breytingu á ákvörðun
2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 2.
1.2 Ákvörðun ráðsins 2014/74/SSUÖ frá 10. febrúar 2014 um breytingu á ákvörðun
2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 3.
1.3 Ákvörðun ráðsins 2014/309/SSUÖ frá 28. maí 2014 um breytingu á ákvörðun
2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 17.
1.4 Framkvæmdarákvörðun ráðsins 2014/387/SSUÖ frá 23. júní 2014 um framkvæmd
ákvörðunar ráðsins 2013/255/SSUÖ frá 31. maí 2013 um þvingunaraðgerðir gegn
Sýrlandi, fylgiskjal 15.
1.5 Framkvæmdarákvörðun ráðsins 2014/488/SSUÖ frá 22. júlí 2014 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 18.
1.6 Framkvæmdarákvörðun ráðsins 2014/678/SSUÖ frá 26. september 2014 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 19.
1.7 Framkvæmdarákvörðun ráðsins 2014/730/SSUÖ frá 20. október 2014 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 20.
1.8 Ákvörðun ráðsins 2014/901/SSUÖ frá 12. desember 2014 um breytingu á ákvörðun
2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 21.
1.9 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/117 frá 26. janúar 2015 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 22.
1.10 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/383 frá 6. mars 2015 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 1.10.
1.11 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/784 frá 19. maí 2015 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 1.11.
1.12 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/837 frá 28. maí 2015 um breytingu á ákvörðun
2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 1.12.
1.13 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/973 frá 22. júní 2015 um framkvæmd
ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 1.13.
1.14 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/1836 frá 12. október 2015 um breytingu á ákvörðun
2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 1.14.
1.15 Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/2359 frá 16. desember 2015 um framkvæmd ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, fylgiskjal 1.15.
2. Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 36/2012 frá 18. janúar 2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til
ástandsins í Sýrlandi og niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 442/2011, fylgiskjal 4.
2.1 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 168/2012 frá 27. febrúar 2012 um breytingu á reglugerð
(ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 5.
2.2 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 509/2012 frá 15. júní 2012 um breytingu á reglugerð (ESB)
nr. 36/2012 um tilteknar þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 6.
2.3 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 545/2012 frá 25. júní 2012 um breytingu á reglugerð (ESB)
nr. 36/2012 um tilteknar þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 7.
2.4 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 867/2012 frá 24. september 2012 um breytingu á reglugerð
(ESB) nr. 36/2012 um tilteknar þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 8.
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Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 325/2013 frá 10. apríl 2013 um breytingu á reglugerð (ESB)
nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 9.
2.6. Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 363/2013 frá 22. apríl 2013 um framkvæmd
reglugerðar (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi,
fylgiskjal 10.
2.7 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 697/2013 frá 22. júlí 2013 um breytingu á reglugerð (ESB)
nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 11.
2.8 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1332/2013 frá 13. desember 2013 um breytingu á reglugerð
(ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 12.
2.9 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 124/2014 frá 10. febrúar 2014 um breytingu á reglugerð
(ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 13.
2.10 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 578/2014 frá 28. maí 2014 um framkvæmd
reglugerðar (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi,
fylgiskjal 23.
2.11 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 693/2014 frá 23. júní 2014 um framkvæmd
reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 36/2012 frá 18. janúar 2012 um þvingunaraðgerðir með
tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 16.
2.12 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 793/2014 frá 22. júlí 2014 um framkvæmd
reglugerðar (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi,
fylgiskjal 24.
2.13 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 1013/2014 frá 26. september 2014 um framkvæmd reglugerðar (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í
Sýrlandi, fylgiskjal 25.
2.14 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 1105/2014 frá 20. október 2014 um framkvæmd reglugerðar (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í
Sýrlandi, fylgiskjal 26.
2.15 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1323/2014 frá 12. desember 2014 um breytingu á reglugerð
(ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal
2.15.
2.16 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2015/108 frá 26. janúar 2015 um framkvæmd
reglugerðar (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi,
fylgiskjal 27.
2.17 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2015/375 frá 6. mars 2015 um framkvæmd
reglugerðar (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi,
fylgiskjal 2.17.
2.18 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2015/780 frá 19. maí 2015 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 2.18.
2.19 Reglugerð ráðsins (ESB) 2015/827 frá 28. maí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr.
36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 2.19.
2.20 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2015/828 frá 28. maí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 2.20.
2.21 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2015/961 frá 22. júní 2015 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 2.21.
2.22 Reglugerð ráðsins (ESB) 2015/1828 frá 12. október 2015 um breytingu á reglugerð (ESB)
nr. 36/2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 2.22.
2.23 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2015/2350 frá 16. desember 2015 um framkvæmd
reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 36/2012 þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi, fylgiskjal 2.23.
Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, sem vísað er til í framangreindum gerðum, eru birtir á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna eða Stjórnartíðinda Evrópu-
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sambandsins, eftir því sem við á. Síðari breytingar og uppfærslur listanna öðlast sjálfkrafa gildi við
birtingu á þeim vefjum, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr.
93/2008.
Framangreindar gerðir binda einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir án frekari lögfestingar, eftir því sem við getur átt, þ.m.t. ákvæði um viðskiptabann, landgöngubann og frystingu
fjármuna.
2. gr.
Fylgiskjöl.
Fylgiskjöl 1.10–1.15, 2.15 og 2.17–2.23 eru birt með reglugerð þessari.
3. gr.
Gildistaka o.fl.
Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 4. og 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi.
Utanríkisráðuneytinu, 29. apríl 2016.
Lilja Alfreðsdóttir.

Stefán Haukur Jóhannesson.
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Fylgiskjal 1.10

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/383
frá 6. mars 2015

um framkvæmd ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi
I. viðauka við ákvörðun 2013/255/SSUÖ er hér með breytt eins og kemur fram í viðaukanum við ákvörðun
þessa. (Efnisútdráttur).
I. VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0383&rid=1.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 1.11.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/784
frá 19. maí 2015

um framkvæmd ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi
I. viðauka við ákvörðun 2013/255/SSUÖ er hér með breytt eins og kemur fram í viðaukanum við ákvörðun
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0784&rid=1.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 1.12.

ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/837
frá 28. maí 2015

um breytingu á ákvörðun 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi
RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið, einkum 29. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hinn 31. maí 2013 samþykkti ráðið ákvörðun 2013/255/SSUÖ (1).

2)

Hinn 28. maí 2014 samþykkti ráðið ákvörðun 2014/309/SSUÖ (2) um framlengingu þvingunaraðgerðanna,
sem um getur í ákvörðun 2013/255/SSUÖ, til 1. júní 2015.

3)

Framlengja ætti þvingunaraðgerðirnar áfram til 1. júní 2016 á grundvelli endurskoðunar á ákvörðun
2013/255/SSUÖ.

4)

Með tilliti til þess hve alvarlegt ástandið er ætti að bæta einum aðila á lista yfir einstaklinga og lögaðila,
rekstrareiningar og stofnanir sem falla undir þvingunaraðgerðirnar í I. viðauka við ákvörðun
2013/255/SSUÖ.

5)

Einn aðili ætti ekki að vera lengur á lista yfir einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem
falla undir þvingunaraðgerðir í I. viðauka við ákvörðun 2013/255/SSUÖ.
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6)

Uppfæra ætti upplýsingar um tiltekna aðila í A-þætti I. viðauka við ákvörðun 2013/255/SSUÖ.

7)

Í kjölfar dóms Almenna dómstólsins frá 9. júlí 2014 í sameinuðum málum T-329/12 og T-74/13, Mazen
Al-Tabbaa gegn ráðinu (3), og dóms Almenna dómstólsins frá 26. febrúar 2015 í máli T-652/11, Bassam
Sabbagh gegn ráðinu (3), eru Mazen Al-Tabbaa og Bassam Sabbagh ekki skráðir á listann yfir
einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem falla undir þvingunaraðgerðir í I. viðauka við
ákvörðun ráðsins 2013/255/SSUÖ.

8)

Að auki samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 2199 (2015) 12. febrúar 2015, en í 17.
mgr. hennar er lagt bann við viðskiptum með sýrlensk menningarverðmæti og aðra muni sem hafa
fornleifafræðilegt, sögulegt og menningarlegt gildi, muni sem eru fágætir í vísindalegu tilliti eða hafa
trúarlegt gildi og fjarlægðir hafa verið með ólögmætum hætti frá Sýrlandi eftir 15. mars 2011.

9)

Því ætti að breyta ákvörðun 2013/255/SSUÖ til samræmis við það.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Ákvörðun 2013/255/SSUÖ er breytt sem hér segir:
1)

Í stað 13. gr. a komi eftirfarandi:
„13. gr. a
Lagt er bann við að flytja inn, flytja út, færa til eða veita tengda miðlunarþjónustu fyrir menningarverðmæti og aðra fornleifafræðilega, sögulega, menningarlega muni og muni sem eru fágætir í vísindalegu tilliti eða hafa trúarlegt gildi, sem hafa verið fjarlægðir með ólögmætum hætti frá Sýrlandi eða ef
rökstuddur grunur leikur á um að þeir hafi verið fjarlægðir með ólögmætum hætti frá Sýrlandi 15. mars
2011 eða síðar. Bannið skal ekki gilda ef sýnt þykir að verið sé að skila menningarverðmætunum með
öruggum hætti til lögmætra eigenda í Sýrlandi.
Sambandið skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að ákvarða hvaða munir skuli falla undir þessa grein.“

2)

Í stað 34. gr. komi eftirfarandi:
„34. gr.
Ákvörðun þessi gildir til 1. júní 2016. Hún skal vera í stöðugri endurskoðun. Hana skal framlengja eða
breyta henni, eftir því sem við á, telji ráðið að markmiðum hennar hafi ekki verið náð.“
2. gr.

Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2013/255/SSUÖ er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa
ákvörðun.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Gjört í Brussel 28. maí 2015.
Fyrir hönd ráðsins,
E. Rinkēvičs
forseti.
(1) Ákvörðun ráðsins 2013/255/SSUÖ frá 31. maí 2013 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi (Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2013, bls. 14).
(2) Ákvörðun ráðsins 2014/309/SSUÖ frá 28. maí 2014 um breytingu á ákvörðun 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn
Sýrlandi (Stjtíð. ESB L 160, 29.5.2014, bls. 37).
(3) Hefur enn ekki verið birt.
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VIÐAUKI

Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0837&rid=1.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 1.13.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/973
frá 22. júní 2015

um framkvæmd ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi
I. viðauka við ákvörðun 2013/255/SSUÖ er hér með breytt eins og kemur fram í viðaukanum við ákvörðun
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0973&rid=1.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 1.14.

ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/1836
frá 12. október 2015
um breytingu á ákvörðun 2013/255/SSUÖ
um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið, einkum 29. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hinn 9. maí 2011 samþykkti ráðið ákvörðun 2011/273/SSUÖ (1) um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi.

2)

Síðan þá hefur ráðið áfram harðlega fordæmt harkalegar bælingaraðgerðir gagnvart óbreyttum borgurum í
Sýrlandi af hálfu sýrlenskra stjórnvalda. Ráðið hefur ítrekað lýst yfir þungum áhyggjum af versnandi
ástandi í Sýrlandi, einkum víðtækum og kerfisbundnum mannréttindabrotum og brotum gegn alþjóðlegum
mannúðarrétti.

3)

Í samræmi við niðurstöður ráðsins frá 23. janúar 2012 þar sem ráðið staðfesti skuldbindingu Sambandsins
um að halda til streitu stefnu sinni um að innleiða viðbótaraðgerðir gegn stjórnvöldum svo lengi sem
bæling heldur áfram lýsti ráðið yfir 14. apríl 2014 að ESB myndi halda fast við stefnu sína um
þvingunaraðgerðir gegn stjórnvöldum svo lengi sem bælingin heldur áfram.

4)

Ráðið hefur margsinnis vakið athygli á þungum áhyggjum sínum af tilraunum sýrlenskra stjórnvalda til að
sniðganga þvingunaraðgerðir ESB í því skyni að halda áfram að fjármagna og styðja harkalega
bælingarstefnu stjórnvalda gegn óbreyttum borgurum.

5)

Ráðið vekur athygli á að sýrlensk stjórnvöld halda bælingarstefnu sinni til streitu og telur í ljósi hins
viðvarandi alvarlega ástands nauðsynlegt að viðhalda og tryggja skilvirkni þeirra þvingunaraðgerða sem
eru í gildi með því að þróa þær áfram, jafnframt sem það heldur fast við markvissa og sundurgreinda
nálgun sína og hefur í huga mannúðaraðstæður hjá íbúum Sýrlands. Það er álit ráðsins að tilteknir hópar
aðila og rekstrareininga skipti sérstaklega máli að því er varðar skilvirkni þessara þvingunaraðgerða í ljósi
hinna sérstöku aðstæðna sem ríkja í Sýrlandi.
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6)

Það er mat ráðsins að vegna þess hversu ríka stjórn sýrlensk stjórnvöld hafa yfir efnahag landsins tekst
innri kjarnahópi leiðandi kaupsýslumanna, sem starfa í Sýrlandi, því aðeins að viðhalda stöðu sinni að þeir
njóta náinna tengsla við stjórnvöld og stuðnings þeirra, jafnframt sem þeir hafa áhrif innan þeirra. Það er
álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir, til að setja hömlur á komu til landsins, og um
frystingu allra fjármuna og efnahagslegs auðs sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir yfirráðum þessara
leiðandi kaupsýslumanna, sem eru með starfsemi í Sýrlandi, eins og ráðið hefur tilgreint og er skráð í I.
viðauka, til að hindra þá í að veita stjórnvöldum efnislegan eða fjárhagslegan stuðning og, í krafti áhrifa
þeirra, að auka þrýsting á stjórnina sjálfa að hún víki frá bælingarstefnu sinni.

7)

Það er mat ráðsins að vegna þess að hefðbundin beiting valds í Sýrlandi grundvallast á fjölskylduböndum
liggur samþjöppun valds hjá ríkjandi sýrlenskum stjórnvöldum hjá áhrifamiklum meðlimum í fjölskyldum
Assads og Makhloufs. Það er álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir til að frysta alla
fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir yfirráðum tiltekinna meðlima í
fjölskyldum Assad og Makhlouf og setja hömlur á komu slíkra einstaklinga til landsins, eins og ráðið
hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka, bæði í þeim tilgangi að hafa bein áhrif á stjórnvöld í gegnum
meðlimi þessara fjölskyldna, að þau víki frá bælingarstefnu sinni, og einnig til að koma í veg fyrir að
fjölskyldumeðlimir sniðgangi þvingunaraðgerðirnar.

8)

Líta ætti svo á að ráðherrar í sýrlensku ríkisstjórninni beri óskipta ábyrgð á bælingarstefnu sýrlenskra
stjórnvalda. Það er mat ráðsins, í tilteknu sambandi við ríkjandi stjórnvöld í Sýrlandi, að fyrrum ráðherrar
sýrlensku ríkisstjórnarinnar séu líklegir til að hafa áfram áhrif innan þessara stjórnvalda. Það er því álit
ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir til að frysta alla fjármuni og efnahagslegan auð sem
tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir yfirráðum bæði ráðherra í ríkisstjórn Sýrlands og ráðherra, sem
gegndu embætti eftir maí 2011, og að setja ætti hömlur á komu þessara einstaklinga til landsins eins og
ráðið hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka.

9)

Sýrlenski stjórnarherinn er mikilvægt tæki stjórnvalda til að koma á bælingarstefnu sinni og fremja brot á
mannréttindum og alþjóðlegum mannúðarrétti og alvarleg áhætta skapast vegna yfirmanna sem gegna
þjónustu í hernum, sem gætu framið frekari brot af þessu tagi. Það er enn fremur mat ráðsins, í tilteknu
sambandi við sýrlenska stjórnarherinn, að líklegt sé að fyrrum háttsettir yfirmenn í hernum hafi áfram
áhrif innan stjórnarinnar. Það er því álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir til að frysta
alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir yfirráðum bæði háttsettra
yfirmanna í sýrlenska stjórnarhernum og fyrrum háttsettra yfirmanna í sýrlenska stjórnarhernum, sem
gegndu slíkri stöðu eftir maí 2011, og að setja ætti hömlur á komu þessara einstaklinga til landsins eins og
ráðið hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka.

10) Sýrlenska öryggis- og leyniþjónustan er mikilvægt tæki stjórnvalda til að koma á bælingarstefnu sinni og
fremja brot á mannréttindum og alþjóðlegum mannúðarrétti og alvarleg áhætta skapast vegna yfirmanna
sem þar gegna þjónustu, sem gætu framið frekari brot af þessu tagi. Enn fremur er það mat ráðsins,
einkum að því er varðar sýrlensku öryggis- og leyniþjónustuna, að líklegt sé að fyrrum yfirmenn í
öryggis- og/eða leyniþjónustunni hafi áfram áhrif innan stjórnarinnar. Það er því álit ráðsins að það ætti að
kveða á um þvingunaraðgerðir til að frysta alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyrir, er í eigu, í
vörslu eða undir yfirráðum bæði meðlima í öryggis- og leyniþjónustum Sýrlands og fyrrum meðlima í
þessum þjónustum, sem gegndu slíkri stöðu eftir maí 2011, og að setja ætti hömlur á komu þessara
einstaklinga til landsins eins og ráðið hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka.
11) Það er mat ráðsins að hersveitir óbreyttra borgara, sem starfa með stjórnvöldum, styðji sýrlensk stjórnvöld
í bælingarstefnu sinni, fremji mannréttindabrot og brjóti gegn alþjóðlegum mannúðarlögum að skipan
sýrlenskra stjórnvalda og í hennar nafni og að af meðlimum hersveitanna stafi alvarleg hætta á frekari
mannréttindabrotum af þessu tagi. Það er því álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir til
að frysta alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyrir, er í eigu, í vörslu eða undir yfirráðum meðlima
í hersveitum óbreyttra borgara, sem starfa með sýrlenskum stjórnvöldum, og að setja ætti hömlur á komu
þessara einstaklinga til landsins eins og ráðið hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka.
12) Til að hindra mannréttindabrot og brot á alþjóðlegum mannúðarlögum með notkun efnavopna í Sýrlandi
er það álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir gegn aðilum, rekstrareiningum, einingum,
embættum, stofnunum eða skipulagseiningum, sem starfa í þeim geira, eins og ráðið hefur tilgreint og
skráð er í I. viðauka.
13) Þvingunaraðgerðirnar hafa ekki áhrif á forréttindi og friðhelgi, sem starfsmenn sendi- og ræðisskrifstofa,
sem hafa umboð aðildarríkis ESB, njóta, í samræmi við alþjóðalög, þ.m.t. Vínarsamningurinn um
stjórnmálasamband, 1961 og Vínarsamningurinn um ræðissamband, 1963. Enn fremur hafa
þvingunaraðgerðirnar ekki áhrif á störf sendiráðsins og ræðisaðstoð aðildarríkja í Sýrlandi.
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14) Þvingunaraðgerðir ættu ekki að gilda um aðila eða rekstrareiningar í einum þeirra flokka, sem um getur í
2.–12. forsendu, ef fyrir liggja nægar upplýsingar um að þau séu ekki, eða séu ekki lengur, tengd
stjórninni eða hafi áhrif á hana eða af þeim stafi raunveruleg hætta á sniðgöngu.
15) Taka ætti allar ákvarðanir á einstaklingsgrundvelli og miðað við hvert tilvik fyrir sig með tilliti til
hlutfallslegra áhrifa ráðstöfunarinnar.
16) Því ætti að breyta ákvörðun 2013/255/SSUÖ (2), sem kom í stað ákvörðunar 2011/273/SSUÖ, til
samræmis við það.
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Ákvörðun 2013/255/SSUÖ er breytt sem hér segir:
1)

Eftirfarandi forsendur bætist við:
„3) Ráðið hefur margsinnis vakið athygli á þungum áhyggjum sínum af tilraunum sýrlenskra stjórnvalda
til að sniðganga þvingunaraðgerðir ESB í því skyni að fjármagna og styðja harkalega bælingarstefnu
stjórnvalda gegn óbreyttum borgurum.
4) Ráðið vekur athygli á að sýrlensk stjórnvöld halda til streitu bælingarstefnu sinni og í ljósi hins
viðvarandi alvarlega ástands telur ráðið nauðsynlegt að viðhalda og tryggja skilvirkni þeirra
þvingunaraðgerða, sem eru í gildi, með því að þróa þær áfram, jafnframt sem það heldur fast við
markvissa og sundurgreinda nálgun sína og hefur í huga mannúðaraðstæður hjá íbúum Sýrlands. Það
er álit ráðsins að tilteknir hópar aðila og rekstrareininga skipti sérstaklega máli að því er varðar
skilvirkni þessara þvingunaraðgerða í ljósi hinna sérstöku aðstæðna sem eru ráðandi í Sýrlandi.
5) Það er mat ráðsins að vegna þess hversu ríka stjórn sýrlensk stjórnvöld hafa yfir efnahags landsins
tekst innri kjarna leiðandi kaupsýslumanna, sem starfa í Sýrlandi, því aðeins að viðhalda stöðu sinni í
krafti þess að þeir njóta náinna tengsla við stjórnvöld og stuðnings þeirra, jafnframt sem þeir hafa
áhrif innan þeirra. Það er álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir, sem varða hömlur
á komu til landsins, og um frystingu allra fjármuna og efnahagslegs auðs sem tilheyrir, er í eigu, í
vörslu eða undir yfirráðum þessara leiðandi kaupsýslumanna, sem eru með starfsemi í Sýrlandi, eins
og ráðið hefur tilgreint og er skráð í I. viðauka, til að hindra þá í að veita stjórnvöldum efnislegan eða
fjárhagslegan stuðning og, í krafti áhrifa þeirra, að auka þrýsting á stjórnina sjálfa að hún víki frá
bælingarstefnu sinni.
6) Það er mat ráðsins að vegna þess að hefðbundin valddreifing í Sýrlandi felst í fjölskylduböndum
liggur samþjöppun valds hjá ríkjandi sýrlenskum stjórnvöldum hjá áhrifamiklum meðlimum í
fjölskyldum Assads og Makhloufs. Það er álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir til
að frysta alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir yfirráðum
tiltekinna meðlima í fjölskyldum Assad og Makhlouf og setja hömlur á komu slíkra einstaklinga til
landsins, eins og ráðið hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka, bæði í þeim tilgangi að hafa bein áhrif á
stjórnvöld í gegnum meðlimi þessara fjölskyldna, að þau víki frá bælingarstefnu sinni, og einnig til að
koma í veg fyrir að fjölskyldumeðlimir sniðgangi þvingunaraðgerðirnar.
7) Líta ætti svo á að ráðherrar í sýrlensku ríkisstjórninni beri sameiginlega og óskipta ábyrgð á bælingarstefnu sýrlenskra stjórnvalda. Það er mat ráðsins að fyrrum ráðherrar sýrlensku ríkisstjórnarinnar,
einkum er varðar ríkjandi stjórnvöld í Sýrlandi, séu líklegir til að hafa áfram áhrif innan þessara
stjórnvalda. Það er því álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir til að frysta alla
fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir yfirráðum bæði ráðherra í
ríkisstjórn Sýrlands og ráðherra, sem gegndu embætti eftir maí 2011, og að setja ætti hömlur á komu
þessara einstaklinga til landsins eins og ráðið hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka.
8) Sýrlenski stjórnarherinn er mikilvægt tæki stjórnvalda til að koma á bælingarstefnu sinni og fremja
brot á mannréttindum og alþjóðlegum mannúðarrétti og alvarleg áhætta skapast vegna yfirmanna sem
gegna þjónustu í hernum, sem gætu framið frekari brot af þessu tagi. Það er enn fremur mat ráðsins,
einkum að því er varðar sýrlenska stjórnarherinn, að líklegt sé að fyrrum háttsettir yfirmenn í
stjórnarhernum hafi áfram áhrif innan stjórnarinnar. Það er því álit ráðsins að það ætti að kveða á um
þvingunaraðgerðir til að frysta alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu
eða undir yfirráðum bæði háttsettra yfirmanna í sýrlenska stjórnarhernum og fyrrum háttsettra
yfirmanna í sýrlenska stjórnarhernum, sem gegndu slíkri stöðu eftir maí 2011, og að setja ætti hömlur
á komu þessara einstaklinga til landsins eins og ráðið hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka.
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9) Sýrlenska öryggis- og leyniþjónustan er mikilvægt tæki stjórnvalda til að koma á bælingarstefnu sinni
og fremja brot á mannréttindum og alþjóðlegum mannúðarrétti og alvarleg áhætta skapast vegna
yfirmanna sem þar gegna þjónustu, sem gætu framið frekari brot af þessu tagi. Það er enn fremur mat
ráðsins, í tilteknu sambandi við sýrlensku öryggis- og leyniþjónustuna, að líklegt sé að fyrrum
yfirmenn í öryggis- eða leyniþjónustunni hafi áfram áhrif innan stjórnarinnar. Það er því álit ráðsins
að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir til að frysta alla fjármuni og efnahagslegan auð sem
tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir yfirráðum bæði meðlima í öryggis- og leyniþjónustum Sýrlands
og fyrrum meðlima í þessum þjónustum, sem gegndu slíkri stöðu eftir maí 2011, og að setja ætti
hömlur á komu þessara einstaklinga til landsins eins og ráðið hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka.
10) Það er mat ráðsins að hersveitir óbreyttra borgara, sem starfa með stjórnvöldum, styðji sýrlensk
stjórnvöld í bælingarstefnu sinni, fremji mannréttindabrot og brjóti gegn alþjóðlegum mannúðarrétti
að skipan sýrlenskra stjórnvalda og í þeirra nafni og að af meðlimum þeirra stafi alvarleg hætta á
frekari mannréttindabrotum af þessu tagi. Það er því álit ráðsins að það ætti að kveða á um
þvingunaraðgerðir til að frysta alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu
eða undir yfirráðum meðlima í hersveitum óbreyttra borgara, sem starfa með sýrlenskum stjórnvöldum, og að setja ætti hömlur á komu þessara einstaklinga til landsins eins og ráðið hefur tilgreint
og skráð er í I. viðauka.
11) Til að hindra mannréttindabrot og brot á alþjóðlegum mannúðarrétti með notkun efnavopna í Sýrlandi
er það álit ráðsins að það ætti að kveða á um þvingunaraðgerðir gegn aðilum, rekstrareiningum,
einingum, embættum, stofnunum eða skipulagseiningum, sem starfa í þessum geira, eins og ráðið
hefur tilgreint og skráð er í I. viðauka.
12) Þvingunaraðgerðirnar hafa ekki áhrif á forréttindi og friðhelgi sem starfsmenn sendi- og ræðisskrifstofa, sem hafa umboð aðildarríkis ESB, njóta, í samræmi við alþjóðalög, þ.m.t. Vínarsamningurinn um stjórnmálasamband, 1961, og Vínarsamningurinn um ræðissamband, 1963. Enn fremur
hafa þvingunaraðgerðirnar ekki áhrif á störf sendiráða aðildarríkja og ræðisaðstoð þeirra í Sýrlandi.
13) Þvingunaraðgerðir ættu ekki að gilda um aðila eða rekstrareiningar í einum þeirra flokka, sem um
getur í 5.–11. forsendu ef fyrir liggja nægar upplýsingar um að þau séu ekki, eða séu ekki lengur,
tengd stjórninni eða hafi áhrif á hana eða af þeim stafi raunveruleg hætta á sniðgöngu.
14) Taka ætti allar ákvarðanir á einstaklingsgrundvelli og miðað við hvert tilvik fyrir sig með tilliti til
hlutfallslegra áhrifa aðgerðanna.“
2)

Númeri 3. forsendu er breytt í 15. forsendu.

3)

Í stað 27. gr. komi eftirfarandi:
„27. gr.
1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að hindra komu eða gegnumför aðila sem eru
ábyrgir fyrir harkalegum bælingaraðgerðum gagnvart óbreyttum borgurum í Sýrlandi, þeirra sem njóta
góðs af eða styðja stjórnvöld og aðila sem þeim tengjast, sbr. skrá í I. viðauka, um yfirráðasvæði þeirra.
2. Í samræmi við mat og ákvarðanir af hálfu ráðsins í tengslum við ástandið í Sýrlandi, eins og sett er fram
í 5.– 11. forsendu, skulu aðildarríki einnig grípa til nauðsynlegra aðgerða til að koma í veg fyrir komu
eftirfarandi aðila til eða gegnumferðar þeirra um yfirráðasvæði þeirra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

leiðandi kaupsýslumanna í Sýrlandi,
meðlima í fjölskyldum Assad eða Makhlouf,
ráðherra í ríkisstjórn Sýrlands, við völd eftir maí 2011,
meðlima í sýrlenska stjórnarhernum í stöðu ofursta eða sambærilegri eða æðri stöðu eftir maí 2011,
meðlima í öryggis- og leyniþjónustum Sýrlands eftir maí 2011,
meðlima í hersveitum óbreyttra borgara, sem starfa með stjórninni, eða
aðila sem starfa að útbreiðslu efnavopna

og aðila sem þeim tengjast eins og skráð er í I. viðauka.
3. Aðilar í einum þeirra flokka sem um getur í 2. mgr. skulu ekki settir eða haldið á skrá yfir aðila og
rekstrareiningar í I. viðauka, ef fyrir liggja nægar upplýsingar um að þeir séu ekki, eða séu ekki lengur,
tengdir stjórninni eða hafi áhrif á hana eða af þeim stafi raunveruleg hætta á sniðgöngu.
4. Taka ætti allar ákvarðanir um skráningu á einstaklingsgrundvelli og miðað við hvert tilvik fyrir sig með
tilliti til hlutfallslegra áhrifa aðgerðanna.
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5. Ákvæði 1. og 2. mgr. skuldbinda ekki aðildarríki til að meina eigin ríkisborgurum komu inn á
yfirráðasvæði þess.
6. Ákvæði 1. og 2. mgr. hafa ekki áhrif á þau tilvik þegar aðildarríki er skuldbundið að þjóðarétti, nánar
tiltekið:
a)
b)
c)
d)

sem gistiland alþjóðlegrar milliríkjastofnunar,
sem gistiland alþjóðlegrar ráðstefnu, sem SÞ boða til eða fram fer á þeirra vegum,
samkvæmt marghliða samningi þar sem kveðið er á um forréttindi og friðhelgi eða
samkvæmt sáttasamningnum frá 1929 (Lateran-samningurinn) sem Páfastóll (Vatíkanborgríkið) og
Ítalía gerðu sín í milli.

7. Ákvæði 6. mgr. telst einnig gilda þegar aðildarríki er gistiland Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu
(ÖSE).
8. Ráðinu skal tilkynnt um, með tilhlýðilegum hætti, ef aðildarríki veitir undanþágu skv. 6. eða 7. mgr.
9. Aðildarríki geta veitt undanþágur frá þeim ráðstöfunum sem eru gerðar skv. 1. og 2. mgr. ef ferð er
réttlætt af knýjandi mannúðarástæðum eða með þátttöku í fundi alþjóðlegrar milliríkjastofnunar, þ.m.t.
fundir sem Sambandið styður og þeir sem haldnir eru í því aðildarríki sem fer með formennsku í ÖSE
hverju sinni þar sem fram fara stjórnmálaumræður sem efla með beinum hætti lýðræði, mannréttindi og
réttarríki í Sýrlandi.
10. Aðildarríki, sem óskar eftir að veita undanþágur, sem um getur í 9. mgr., skal tilkynna ráðinu það
skriflega. Undanþágan telst veitt nema einn eða fleiri fulltrúar ráðsins andmæli því skriflega innan tveggja
virkra daga frá því að tilkynning berst um fyrirhugaða undanþágu. Hreyfi einn eða fleiri fulltrúar ráðsins
andmælum getur ráðið ákveðið að veita fyrirhugaða undanþágu með auknum meirihluta.
11. Í þeim tilvikum, skv. 6.–10. mgr., sem aðildarríki heimilar komu aðila, sem eru á skrá í I. viðauka, inn
á yfirráðasvæði sitt eða gegnumför þeirra um það, skal heimildin takmörkuð við þann tilgang sem hún er
veitt í og hlutaðeigandi aðila.“
4)

Í stað 28. gr. komi eftirfarandi:
„28. gr.
1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra eða eru í eigu, vörslu eða lúta yfirráðum
aðila, sem eru ábyrgir fyrir harkalegum bælingaraðgerðum gagnvart óbreyttum borgurum í Sýrlandi, aðila
eða rekstrareininga sem njóta góðs af eða styðja stjórnvöld og aðila og rekstrareininga sem þeim tengjast,
sbr. skráningu í I. og II. viðauka.
2. Í samræmi við mat og ákvarðanir af hálfu ráðsins í tengslum við ástandið í Sýrlandi, eins og sett er fram
í 5.– 11. forsendu, skal frysta alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra eða eru í eigu, í vörslu eða
undir yfirráðum:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

eiðandi kaupsýslumanna í Sýrlandi,
meðlima í fjölskyldum Assad eða Makhlouf,
ráðherra í ríkisstjórn Sýrlands, við völd eftir maí 2011,
meðlima í sýrlenska stjórnarhernum í stöðu ofursta eða sambærilegri eða æðri stöðu eftir maí 2011,
meðlima í öryggis- og leyniþjónustum Sýrlands eftir maí 2011,
meðlima í hersveitum óbreyttra borgara sem starfa með stjórninni eða
aðila að rekstrareiningum, einingum, embættum, stofnunum eða skipulagseiningum sem starfa að
útbreiðslu efnavopna,

og aðila, sem þeim tengjast eins og skráð er í I. viðauka.
3. Aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir í einum þeirra flokka sem um getur í 2. mgr. skulu ekki settir eða
haldið á skrá yfir aðila og rekstrareiningar í I. viðauka, ef fyrir liggja nægar upplýsingar um að þau séu
ekki, eða séu ekki lengur, tengd stjórninni eða hafi áhrif á hana eða af þeim stafi raunveruleg hætta á
sniðgöngu.
4. Taka ætti allar ákvarðanir um skráningu á einstaklingsgrundvelli og miðað við hvert tilvik fyrir sig með
tilliti til hlutfallslegra áhrifa aðgerðanna.
5. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal vera aðgengilegur, með beinum eða óbeinum hætti,
einstaklingum, lögaðilum eða rekstrareiningum sem eru á skrá í I. og II. viðauka.
6. Viðkomandi lögbært stjórnvald í aðildarríki getur heimilað affrystingu tiltekinna frystra fjármuna eða
efnahagslegs auðs, eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur, með þeim
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skilyrðum sem það telur við eiga, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi
auður sé:
a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra aðila, sem tilgreindir eru í I. og II. viðauka, og
aðstandenda á framfæri þeirra, þ.m.t. greiðslur vegna kaupa á matvælum, leigu eða veðlána, lyfja og
læknismeðferðar, skattheimtu, iðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf og til endurgreiðslu kostnaðar
vegna lögfræðiþjónustu,
c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknanir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu
frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða
d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að lögbært stjórnvald hafi kunngjört
lögbærum stjórnvöldum hinna aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni forsendurnar fyrir því að
það telji að veita ætti sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en hún er veitt,
e) nauðsynlegur í mannúðarskyni, t.d. til þess að veita eða greiða fyrir því að veitt sé, aðstoð, þ.m.t.
sjúkragögn, matvæli, aðstoð starfsmanna hjálpar- og þróunarstofnana og tilheyrandi aðstoð og að
því tilskildu, þegar um er að ræða affrystingu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs, að
fjármunirnir eða efnahagslegi auðurinn sé afhentur SÞ í því skyni að veita, eða greiða fyrir því að
veitt sé, aðstoð í Sýrlandi í samræmi við viðbragðsáætlunina um mannúðaraðstoð við Sýrland,
f) til þess að greiða inn á eða út af reikningi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar, sem nýtur
friðhelgi að þjóðarétti, að því leyti sem nota skal slíkar greiðslur í opinberum tilgangi af hálfu
viðkomandi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar,
g) nauðsynlegur vegna brottflutnings frá Sýrlandi,
h) ætlaður fyrir Seðlabanka Sýrlands eða rekstrareiningar í eigu sýrlenska ríkisins, sbr. skrá í I. og II.
viðauka, til að inna af hendi greiðslur fyrir hönd Sýrlenska arabalýðveldisins til Efnavopnastofnunarinnar vegna starfsemi sem tengist eftirlitsnefnd Efnavopnastofnunarinnar og eyðingu sýrlenskra
efnavopna, einkum til hins sérstaka vörslusjóðs Efnavopnastofnunarinnar vegna starfsemi sem
tengist algjörri eyðingu sýrlenskra efnavopna utan yfirráðasvæðis Sýrlenska arabalýðveldisins.
Aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem það
veitir samkvæmt þessari málsgrein.
7. Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríki heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:
a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag úrskurðar gerðardóms, sem kveðinn var upp
fyrir þann dag þegar viðkomandi aðili eða rekstrareining, er um getur í 1. eða 2. mgr., var færður
eða færð á skrá í I. eða II. viðauka, eða andlag dóms- eða stjórnsýsluúrskurðar, sem kveðinn er upp í
Evrópusambandinu eða dómsúrskurðar sem er aðfararhæfur í viðkomandi aðildarríki, fyrir eða eftir
fyrrnefndan dag,
b) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði einungis notaður til að uppfylla kröfur, sem
fyrrnefnd ákvörðun tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt henni, innan þeirra
marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila, sem eiga slíkar kröfur, kveða á um,
c) að úrskurðurinn sé ekki í þágu aðila eða rekstrareiningar, sem er á skrá í I. eða II. viðauka, og
d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki.
Aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er
veitt samkvæmt þessari málsgrein.
8. Ákvæði 1. og 2. mgr. koma ekki í veg fyrir að tilgreindur aðili eða rekstrareining geti innt af hendi
greiðslu samkvæmt samningi, sem var gerður áður en fyrrnefndur aðili eða rekstrareining var færð á skrá,
að því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um að aðili eða rekstrareining, er um
getur í 1. og 2. mgr., fái greiðsluna ekki í hendur með beinum eða óbeinum hætti.
9. Ákvæði 1. og 2. mgr. koma ekki í veg fyrir að tilgreind rekstrareining, sem er á skrá í II. viðauka, geti, á
tveggja mánaða tímabili eftir þann dag þegar hún er tilgreind, notað frysta fjármuni eða efnahagslegan
auð, sem fyrrnefnd rekstrareining veitti viðtöku eftir þann dag þegar hún var tilgreind, til að inna af hendi
greiðslu þegar sú greiðsla er gjaldkræf samkvæmt samningi í tengslum við fjármögnun viðskipta, að því
tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um að aðili eða rekstrareining, er um getur í 1.
og 2. mgr., veiti henni ekki viðtöku með beinum eða óbeinum hætti.
10. Ákvæði 5. mgr. gilda ekki þegar eftirtaldir fjármunir eru lagðir inn á frysta reikninga:
a) vextir eða aðrar tekjur af fyrrnefndum reikningum eða
b) greiðslur, sem ber að inna af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem
var gengið frá fyrir þann dag þegar fyrrnefndir reikningar urðu viðfang ákvörðunar þessarar,
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að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur verði áfram háð ákvæðum 1. og 2. mgr.
11. Ákvæði 1. 2. og 5. mgr. gilda ekki um millifærslu fjármuna eða efnahagslegs auðs, sem Seðlabanki
Sýrlands framkvæmir eða fer í gegnum hann, og tekið er við og frystur eftir þann dag þegar hann er
tilgreindur, eða um millifærslu fjármuna eða efnahagslegs auðs til Seðlabanka Sýrlands eða í gegnum
hann eftir þann dag þegar hann er tilgreindur, ef slík millifærsla tengist greiðslu fjármálastofnunar sem
ekki er tilgreind og greiðslan er gjaldkræf í tengslum við tiltekinn viðskiptasamning, að því tilskildu að
viðkomandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um, í hverju tilviki fyrir sig, að aðili eða rekstrareining, er
um getur í 1. eða 2. mgr., veiti greiðslunni ekki viðtöku með beinum eða óbeinum hætti.
12. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda ekki um millifærslu fjármuna eða efnahagslegs auðs, sem Seðlabanki
Sýrlands framkvæmir eða fer í gegnum hann, ef slík millifærsla fer fram í því skyni að útvega
fjármálastofnunum í lögsögu aðildarríkja lausafé til fjármögnunar viðskipta, að því tilskildu að
viðkomandi aðildarríki hafi heimilað millifærsluna.
13. Ákvæði 1., 2. og 5. mgr. gilda ekki um millifærslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs, sem
fjármálastofnun á skrá í I. eða II. viðauka framkvæmir eða fer í gegnum hana, ef millifærslan tengist
greiðslu aðila eða rekstrareiningar, sem er ekki á skrá í I. eða II. viðauka, í tengslum við veitingu
fjárhagsaðstoðar til handa sýrlenskum ríkisborgurum, sem eru að afla sér menntunar eða starfsþjálfunar
eða fást við fræðilegar rannsóknir í Evrópusambandinu, að því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi
gengið úr skugga um, í hverju tilviki fyrir sig, að aðili eða rekstrareining, er um getur í 1. eða 2. mgr., veiti
henni ekki viðtöku með beinum eða óbeinum hætti.
14. Ákvæði 1., 2. og 5. mgr. gilda ekki um aðgerðir eða viðskipti, að því er varðar Syrian Arab Airlines,
sem fram fara í þeim tilgangi einum að flytja borgara Evrópusambandsins á brott frá Sýrlandi.
15. Ákvæði 1., 2. og 5. mgr. gilda ekki um millifærslu fjármuna eða efnahagslegs auðs, sem
Viðskiptabanki Sýrlands (e. Commercial Bank of Syria) framkvæmir eða fer í gegnum hann og tekið er
við frá löndum utan Evrópusambandsins og frystur eftir þann dag þegar hann er tilgreindur, eða um
millifærslu fjármuna eða efnahagslegs auðs til Viðskiptabanka Sýrlands eða í gegnum hann og sem tekið
er við frá löndum utan Evrópusambandsins eftir þann dag þegar hann er tilgreindur, ef slík millifærsla
tengist greiðslu fjármálastofnunar sem ekki er tilgreind og greiðslan er gjaldkræf í tengslum við tiltekinn
viðskiptasamning um sjúkragögn, matvæli, skýli, hreinlætisaðgerðir eða -vörur til borgaralegra nota, að
því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um, í hverju tilviki fyrir sig, að aðili eða
rekstrareining, er um getur í 1. eða 2. mgr., veiti greiðslunni ekki viðtöku með beinum eða óbeinum
hætti.“
5)

Í stað 2. mgr. 30. gr. komi eftirfarandi:
„2. Ráðið skal tilkynna ákvörðun sína um skráningu, m.a. ástæður hennar, hlutaðeigandi aðila,
rekstrareiningu eða stofnun, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með
útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum aðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram
athugasemdir sínar. Einkum geta aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem eru skráð í I. viðauka á
grundvelli þess að þau falla í flokk aðila, rekstrareininga eða stofnana, sem er settur fram í 2. mgr. 27. gr.
og 2. mgr. 28. gr., lagt fram gögn og athugasemdir um það af hverju þau telja að skráning þeirra þar sé
ekki rökstudd þótt þau falli í slíkan flokk.“
2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Gjört í Lúxemborg 12. október 2015.
Fyrir hönd ráðsins,
F. Mogherini
forseti.
(1) Ákvörðun ráðsins 2011/273/SSUÖ frá 9. maí 2011 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi (Stjtíð. ESB L 121, 10.5.2011, bls. 11).
(2) Ákvörðun ráðsins 2013/255/SSUÖ frá 31. maí 2013 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi (Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2013, bls. 14).
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Fylgiskjal 1.15.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2015/2359
frá 16. desember 2015

um framkvæmd ákvörðunar 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi
I. viðauka við ákvörðun 2013/255/SSUÖ er hér með breytt eins og kemur fram í viðaukanum við ákvörðun
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn eru birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D2359&rid=1.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 2.15.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 1323/2014
frá 12. desember 2014
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 36/2012
um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 215.gr.,
með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2013/255/SSUÖ frá 31. maí 2013 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi (1),
með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum og
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með reglugerð ráðsins (ESB) nr. 36/2012 (2) koma til framkvæmda flestar þær aðgerðir sem kveðið er á
um í ákvörðun 2013/255/SSUÖ.

2)

Hinn 12. desember 2014 samþykkti ráðið ákvörðun 2014/901/SSUÖ (3) um breytingu á ákvörðun
2013/255/SSUÖ til þess að koma í veg fyrir sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning þotueldsneytis og
íblöndunarefna, hvort sem það er upprunnið í Evrópusambandinu eða ekki, til aðila, rekstrareiningar eða
stofnunar í Sýrlandi eða til notkunar þar.

3)

Enn fremur ætti að leggja bann við því að veita fjármögnun eða fjárhagsaðstoð, þ.m.t. fjármálaafleiður,
vátryggingar, endurtryggingar eða miðlunarþjónustu, til aðila, rekstrareiningar eða stofnunar í Sýrlandi
eða til notkunar þar að því er varðar sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning þotueldsneytis og
íblöndunarefna í Sýrlandi eða til notkunar þar.

4)

Nauðsynlegt er að leggja bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að
því, eða hefur þau áhrif, að ákvæði þessarar reglugerðar eru sniðgengin.

5)

Nauðsynlegt er að breyta ákvæðinu um að ekki sé hægt að hafa uppi kröfur, sem kveðið er á um í reglugerð (ESB) nr. 36/2012, í samræmi við orðalag leiðbeininga um framkvæmd og mat á þvingunaraðgerðum
(viðurlög) innan ramma sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og öryggismálum.

6)

Þessar aðgerðir falla undir gildissvið sáttmálans og því er lagasetning á vettvangi Evrópusambandsins
nauðsynleg til að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggt sé að rekstraraðilar í öllum
aðildarríkjunum beiti þeim með sama hætti.

7)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 36/2012 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 36/2012 er breytt sem hér segir:
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Eftirfarandi grein bætist við:
„7. gr. a
1. Lagt er bann við:
a) því að selja, afhenda, tilfæra eða flytja út, með beinum eða óbeinum hætti, þotueldsneyti og
íblöndunarefni eldsneytis, eins og það er skilgreint í V. viðauka a, til aðila, rekstrareiningar eða
stofnunar í Sýrlandi eða til notkunar þar,
b) fjármögnun eða fjárhagsaðstoð, þ.m.t. fjármálaafleiður, auk vátrygginga og endurtrygginga, í
tengslum við sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning þotueldsneytis og íblöndunarefna eldsneytis
til aðila, rekstrareiningar eða stofnunar í Sýrlandi eða til notkunar þar,
c) því að veita miðlunarþjónustu að því er varðar sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning
þotueldsneytis og íblöndunarefna eldsneytis, eins og það er skilgreint í V. viðauka a, til aðila,
rekstrareiningar eða stofnunar í Sýrlandi eða til notkunar þar.
2. Í V. viðauka a skulu koma fram þotueldsneyti og íblöndunarefni eldsneytis.
3. Þrátt fyrir 1. mgr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, eins og þau eru tilgreind á vefsetrunum
sem talin eru upp í III. viðauka, veitt heimild fyrir sölu, afhendingu, tilflutningi eða útflutningi á þotueldsneyti og íblöndunarefnum eldsneytis og fyrir því að veita fjármögnun eða fjárhagsaðstoð, þ.m.t.
fjármálaafleiður, auk vátrygginga og endurtrygginga og miðlunarþjónustu, í tengslum við sölu, afhendingu, tilflutning eða útflutning þotueldsneytis og íblöndunarefna eldsneytis, eins og það er tilgreint í V.
viðauka b, til aðila, rekstrareiningar eða stofnunar í Sýrlandi eða til notkunar þar, samkvæmt þeim
skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa komist að því að umrætt þotueldsneyti og íblöndunarefni
eldsneytis er nauðsynlegt Sameinuðu þjóðunum eða stofnunum sem starfa fyrir þeirra hönd, í mannúðarskyni, s.s. við að veita eða greiða fyrir því að veitt sé aðstoð, þ.m.t. sjúkragögn, matvæli eða flutningur
starfsmanna hjálparstofnana og tengd aðstoð, eða vegna brottflutnings frá Sýrlandi eða innan Sýrlands.
4. Viðkomandi aðildarríki skulu tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja
heimild sem er veitt samkvæmt þessari grein innan fjögurra vikna.
5. Bannið, sem mælt er fyrir um í 1. mgr., skal ekki gilda um:

2)

a) þotueldsneyti og íblöndunarefni eldsneytis, eins og það er skráð í V. viðauka b, sem er eingöngu
notað fyrir almenn loftför sem ekki eru sýrlensk til að lenda í Sýrlandi, svo fremi að eldsneytið sé
einungis ætlað til áframhaldandi flugs þess loftfars sem það var sett á,
b) þotueldsneyti og íblöndunarefni eldsneytis, eins og það er skráð í V. viðauka b, sem eingöngu er
notað fyrir tilgreindan sýrlenskan flugrekanda, eins og skráð er í II. viðauka og II. viðauka a, sem
annast brottflutning frá Sýrlandi í samræmi við h-lið 16. gr.,
c) þotueldsneyti og íblöndunarefni eldsneytis, eins og það er skráð í V. viðauka b, sem eingöngu er
notað fyrir sýrlenskan flugrekanda sem ekki er tilgreindur, sem annast brottflutning frá Sýrlandi eða
innan Sýrlands.“
Í stað 27. gr. komi eftirfarandi:
„27. gr.
1. Óheimilt er að efna kröfur sem tengjast samningi eða viðskiptum sem aðgerðir, sem gripið er til
samkvæmt reglugerð þessari, hafa áhrif á að því er framkvæmd þeirra varðar, með beinum eða óbeinum
hætti, í heild eða að hluta, þ.m.t. kröfur um skaðleysisbætur eða aðrar ámóta kröfur, t.d. bótakröfur eða
kröfur samkvæmt ábyrgðarloforði, einkum framlengingar- eða greiðslukröfur vegna skuldabréfa, ábyrgðar
eða skaðleysisbóta og þá sérstaklega fjárhagslegrar ábyrgðar eða skaðleysisbóta, í hvaða mynd sem er, ef
slíkar kröfur eru settar fram af:
a) tilgreindum aðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru skráð í II. viðauka eða II. viðauka a,
b) öðrum sýrlenskum aðila, rekstrareiningu eða stofnun, þ.m.t. ríkisstjórn Sýrlands,
c) aðila, rekstrareiningu eða stofnun sem starfar gegnum eða fyrir hönd einhvers þeirra aðila,
rekstrareininga eða stofnana er um getur í a- eða b-lið.
2. Þegar mál er til meðferðar vegna fullnægingar kröfu skal sönnunarbyrði vegna þeirrar fullyrðingar að
eigi sé bannað samkvæmt 1. mgr. að efna kröfuna hvíla á þeim aðila sem leitar eftir því að kröfunni verði
fullnægt.

3)

3. Ákvæði þessarar greinar eru með fyrirvara um rétt þeirra aðila, rekstrareininga og stofnana er um
getur í 1. mgr. til að skjóta málum til dómstóla sem skeri úr um lögmæti þess að samningsbundnar skyldur
séu ekki uppfylltar í samræmi við reglugerð þessa.“
Eftirfarandi grein bætist við:
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„27. gr. a

Lagt er bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því eða hefur þau áhrif
að 2. gr. a, 3. gr., 3. gr. a, 4. gr., 5. gr., 6. gr., 7. gr. a, 8. gr., 9. gr., 11. gr., 11. gr. a, 11. gr. b, 11. gr. c, 12. gr.,
13. gr., 14. gr., 24. gr., 25. gr., 26. gr. og 26. gr. a séu sniðgengnar.“
4)

I. viðauki við þessa reglugerð bætist við sem V. viðauki a við reglugerð (ESB) nr. 36/2012.

5)

II. viðauki við þessa reglugerð bætist við sem V. viðauki b við reglugerð (ESB) nr. 36/2012.
2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 12. desember 2014.
Fyrir hönd ráðsins,
S. Giannini
forseti.
(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2013, bls. 14.
(2) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 36/2012 frá 18. janúar 2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi og
niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 442/2011 (Stjtíð. ESB L 16, 19.1.2012, bls. 1).
(3) Ákvörðun ráðsins 2014/901/SSUÖ frá 12. desember 2014 um breytingu á ákvörðun 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir
gegn Sýrlandi (Stjtíð. ESB L 358, 13.12.2014, bls. 28).

I. VIÐAUKI
„V. VIÐAUKI a
Þotueldsneyti og íblöndunarefni eldsneytis eins og um getur í 1. mgr. 7. gr. a
Viðaukinn eru birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1459695666913&uri=CELEX:32014R1323.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.
II. VIÐAUKI
„V. VIÐAUKI b
Þotueldsneyti og íblöndunarefni eldsneytis eins og um getur í 3. mgr. 7. gr. a
Viðaukinn eru birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1459695666913&uri=CELEX:32014R1323.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/375
frá 6. mars 2015
um framkvæmd reglugerðar (ESB) nr. 36/2012
um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi

II. viðauka við ákvörðun 2013/255/SSUÖ er hér með breytt eins og kemur fram í viðaukanum við reglugerð
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn eru birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458481589358&uri=CELEX:32015R0375.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 2.18.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/780
frá 19. maí 2015
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 36/2012
um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi

II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 36/2012 er hér með breytt eins og kemur fram í viðaukanum við reglugerð
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0780&rid=1
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 2.19.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/827
frá 28. maí 2015
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 36/2012
um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi

Í stað a-liðar 2. mgr. 11. gr. c reglugerðar (ESB) nr. 36/2012 kemur eftirfarandi:
„a) vörurnar voru fluttar út frá Sýrlandi fyrir 15. mars 2011 eða“
(Efnisútdráttur).
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/828
frá 28. maí 2015
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 36/2012
um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi

II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 36/2012 er hér með breytt eins og kemur fram í viðaukanum við reglugerð
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0828&rid=1.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 2.21.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/961
frá 22. júní 2015
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 36/2012
um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi

II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 36/2012 er hér með breytt eins og kemur fram í viðaukanum við reglugerð
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0961&rid=1.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Fylgiskjal 2.22.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/1828
frá 12. október 2015
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 36/2012
um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 215. gr.,
með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2013/255/SSUÖ frá 31. maí 2013 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi (1),
með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá æðsta fulltrúa Evrópusambandsins í utanríkis- og öryggismálum og
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með reglugerð ráðsins (ESB) nr. 36/2012 (2) koma til framkvæmda flestar þær aðgerðir sem kveðið er á
um í ákvörðun 2013/255/SSUÖ.
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2)

Hinn 12. október 2015 samþykkti ráðið ákvörðun (SSUÖ) 2015/1836 (3) um breytingu á ákvörðun
2013/255/SSUÖ. Í ákvörðun (SSUÖ) 2015/1836 eru settar fram viðmiðanir um skráningu aðila,
rekstrareininga og stofnana í I. og II. viðauka við þá ákvörðun. Ástæður fyrir þessum skráningum eru
settar fram í forsendum ákvörðunar (SSUÖ) 2015/1836 og ákvörðunar 2013/255/SSUÖ.

3)

Aðgerðir er varða eignafrystingu falla undir gildissvið sáttmálans og því eru aðgerðir á vettvangi
Evrópusambandsins nauðsynlegar til að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggt sé að
rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með sama hætti.

4)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 36/2012 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 36/2012 er breytt sem hér segir:
1)

Eftirfarandi málsgreinar bætist við í 15. gr.:
„1a.Skráin í II. viðauka samanstendur einnig af einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum og stofnunum
sem ráðið hefur, í samræmi við 2. mgr. 28. gr. ákvörðunar ráðsins 2013/255/SSUÖ (4), bent á að falli
undir einn eftirfarandi flokka:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

leiðandi kaupsýslumenn í Sýrlandi,
meðlimir í fjölskyldum Assad eða Makhlouf,
ráðherrar í ríkisstjórn Sýrlands, við völd eftir maí 2011,
meðlimir í sýrlenska stjórnarhernum í stöðu ofursta eða sambærilegri eða æðri stöðu eftir maí 2011,
meðlimir í öryggis- og leyniþjónustum Sýrlands eftir maí 2011,
meðlimir í hersveitum óbreyttra borgara sem starfa með stjórninni,
aðilar, rekstrareiningar, einingar, embætti, stofnanir eða skipulagseiningar sem starfa að útbreiðslu
efnavopna

og einstaklingar eða lögaðilar og rekstrareiningar sem tengjast þeim og 21. gr. þessarar reglugerðar á ekki
við um.
1b. Aðilar, rekstrareiningar og stofnanir í einum þeirra flokka sem um getur í málsgrein 1a skulu ekki
settir eða haldið á skrá yfir aðila, rekstrareiningar og stofnanir í II. viðauka ef fyrir liggja nægar
upplýsingar um að þau séu ekki, eða séu ekki lengur, tengd stjórninni eða hafi áhrif á hana eða af þeim
stafi raunveruleg hætta á sniðgöngu.
_______

(4) Ákvörðun ráðsins 2013/255/SSUÖ frá 31. maí 2013 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi (Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2013,
bls. 14).“

2)

Í stað 2. mgr. 32. gr. komi eftirfarandi:
„2. Ráðið skal tilkynna ákvörðun sína um skráningu sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, m.a. ástæður
hennar, hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu eða stofnun, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang
viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar þar sem fyrrnefndum aðila, rekstrareiningu eða stofnun
býðst að leggja fram athugasemdir sínar. Einkum geta aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem eru skráð
í II. viðauka á grundvelli þess að þau falla í flokk aðila, rekstrareininga eða stofnana sem er settur fram í
málsgrein 1a í 15. gr., lagt fram gögn og athugasemdir um það af hverju þau telja að skráning þeirra í II.
viðauka sé ekki rökstudd þótt þau falli í slíkan flokk.“

3)

Í stað fyrirsagnar II. viðauka komi eftirfarandi:
„II. VIÐAUKI
Skrá yfir einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir er um getur í 14. gr., 15. gr. (a-liður 1. mgr.)
og 15. gr. (málsgrein 1a)“.
2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Lúxemborg 12. október 2015.
Fyrir hönd ráðsins,
F. Mogherini
forseti.
(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2013, bls. 14.
(2) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 36/2012 frá 18. janúar 2012 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi og
niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 442/2011 (Stjtíð. ESB L 16, 19.1.2012, bls. 1).
(3) Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2015/1836 frá 12. október 2015 um breytingu á ákvörðun 2013/255/SSUÖ um þvingunaraðgerðir
gegn Sýrlandi (Stjtíð. ESB L 266, 13.10.2015, bls. 75).

Fylgiskjal 2.23.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2015/2350
frá 16. desember 2015
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 36/2012
um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Sýrlandi

II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 36/2012 er hér með breytt eins og kemur fram í viðauka við reglugerð
þessa. (Efnisútdráttur).
VIÐAUKI
Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2350&rid=1.
Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (http://eurlex.europa.eu), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

__________
B-deild – Útgáfud.: 6. júní 2016

