
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 742/2012 

z dnia 16 sierpnia 2012 r. 

dotyczące wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 36/2012 ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 32 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporzą
dzenie (UE) nr 36/2012. 

(2) Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady 2012/478/WPZiB 
z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczącą wykonania decyzji 

2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Syrii ( 2 ) do wykazu osób fizycznych i prawnych, 
podmiotów lub organów objętych środkami ograniczają
cymi, zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia 
(UE) nr 36/2012, należy dodać kolejny podmiot, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Podmiot wymieniony w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku II 
do rozporządzenia (UE) nr 36/2012. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1. ( 2 ) Zob. s 21 niniejszego Dziennika Urzędowego.



ZAŁĄCZNIK 

PODMIOT, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 

Podmiot 

Nazwa Informacje identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

1. Drex Technologies 
Holding S.A. 

Podmiot zarejestrowany 
w Luksemburgu pod 
numerem B77616, 
dawniej z siedzibą pod 
adresem: 17, rue Beau
mont L-1219 Luxembo
urg. 

Właścicielem rzeczywistym Drex Technolo
gies Holding S.A. jest Rami Makhlouf, 
który figuruje w wykazie osób objętych 
sankcjami UE za wspieranie finansowe 
reżimu syryjskiego. 
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