
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2014/678/WPZiB 

z dnia 26 września 2014 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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB. 

(2)  Wyrokiem z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie T-572/11 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził 
nieważność decyzji Rady o wpisaniu Samira Hassana do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ogranicza
jącymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB. 

(3) Samir Hassan powinien ponownie zostać wpisany do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczają
cymi na podstawie nowego uzasadnienia. 

(4)  Ponadto należy zaktualizować informacje dotyczące dwóch podmiotów umieszczonych w wykazie w załączniku I 
do decyzji 2013/255/WPZiB. 

(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 z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

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



ZAŁĄCZNIK 

1.  Dodaje się następującą osobę do wykazu osób fizycznych i prawnych zawartego w części A załącznika I do decyzji 
2013/255/WPZiB:  

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data 

umieszczenia w 
wykazie 

„48. Samir ( ) Hassan 
( )  

Samir Hassan jest wpływowym przed
siębiorcą blisko związanym z głównymi 
przedstawicielami reżimu syryjskiego, 
takimi jak Rami Makhlouf i Issam 
Anbouba; od marca 2014 r., po powo
łaniu go przez ministra gospodarki 
Khodra Orfaliego, zajmuje stanowisko 
wiceprzewodniczącego ds. Rosji w 
ramach Dwustronnych Rad Biznesu. 
Ponadto wspiera on gotówką działania 
wojenne prowadzone przez reżim. 
Samir Hassan jest zatem powiązany z 
osobami czerpiącymi korzyści z reżimu 
lub wspierającymi go oraz wspiera 
reżim syryjski i czerpie z niego zyski. 

27.9.2014”  

2.  Wpisy dotyczące wymienionych poniżej podmiotów, zamieszczone w części B załącznika I do decyzji 
2013/255/WPZiB, zastępuje się następującymi wpisami:  

Nazwa Dane identyfikacyjne Powody 
Data 

umieszczenia w 
wykazie 

„54. Overseas Petroleum Trading 
alias Overseas Petroleum 
Trading SAL (Off-Shore) 
alias Overseas Petroleum 
Company 

Dunant Street, 
Snoubra Sector, 
Beirut, Lebanon 

Wspiera reżim syryjski i czerpie z niego 
zyski, organizując tajne dostawy ropy 
naftowej na rzecz reżimu syryjskiego. 

23.7.2014 

55. Tri Ocean Trading alias Tri- 
Ocean Energy 

35b Saray El Maadi 
Tower, Corniche El 
Nile, Cairo, Egypt, 
Postal Code 11431 
P.O. Box: 1313 
Maadi 

Wspiera reżim syryjski i czerpie z niego 
zyski, organizując tajne dostawy ropy 
naftowej na rzecz reżimu syryjskiego. 

23.7.2014”   
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