
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/108 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 

dotyczące wykonania 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 Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2)  Wyrokami z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawach T-653/11, T-654/11 i T-43/12 Sąd Unii Europejskiej 
stwierdził nieważność decyzji Rady o wpisaniu Aimana Jabera, Khaleda Kaddoura, Mohammeda Hamcha i 
Hamcho International do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zawartego w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012. 

(3)  Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho i Hamcho International powinni zostać ponownie wpisani 
do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi na podstawie nowego uzasadnienia. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 stycznia 2015 r. 

W imieniu Rady 
E. RINKĒVIČS 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

Do wykazu osób i podmiotów zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 dodaje się następujące 
osoby i podmiot. 

I. WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 I ART. 15 
UST. 1 LIT. a) 

A. OSOBY  

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie
szczenia w 

wykazie 

18. Mohammed ( ) 
Hamcho ( ) 

Data urodzenia: 20 
maja 1966 r. 
paszport nr 002954347 

Prominentny biznesmen syryjski, właściciel 
Hamcho International, zbliżony do głów
nych postaci reżimu syryjskiego, w tym pre
zydenta Baszara al-Assada i Mahera al-As
sada. 
Od marca 2014 r., po powołaniu go przez 
ministra gospodarki Khodra Orfaliego, zaj
muje stanowisko przewodniczącego ds. 
Chin w ramach Dwustronnych Rad Biznesu. 
Mohammed Hamcho jest beneficjentem re
żimu syryjskiego i wspiera ten reżim oraz 
jest powiązany z osobami będącymi benefi
cjentami reżimu i wspierającymi go. 
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28. Khalid ( ) (alias 
Khaled) Qaddur ( ) 
(alias Qadour, Qad
dour, Kaddour)  

Prominentny biznesmen syryjski, zbliżony 
do Mahera al-Assada, jednej z głównych po
staci reżimu syryjskiego. 
Khalid Qaddur jest beneficjentem reżimu 
syryjskiego i wspiera ten reżim oraz jest po
wiązany z osobami będącymi beneficjen
tami reżimu i wspierającymi go. 
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33. Ayman ( ) Jabir 
( ) (alias Aiman Ja
ber) 

Miejsce urodzenia: Lata
kia 

Prominentny biznesmen syryjski, zbliżony 
do głównych postaci reżimu syryjskiego, ta
kich jak Maher al-Assad i Rami Makhlouf. 
Wspierał także reżim, ułatwiając import do 
Syrii ropy z Overseas Petroleum Trading po
przez swoje przedsiębiorstwo El Jazireh. 
Ayman Jabir jest beneficjentem reżimu i 
wspiera go oraz jest powiązany z osobami 
będącymi beneficjentami reżimu i wspiera
jącymi go. 
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B. PODMIOTY  

Nazwa Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie
szczenia w 

wykazie 

3. Hamcho International 
(alias Hamsho Interna
tional Group) 

Baghdad Street, 
PO Box 8254 
Damascus 
Tel. 963 112316675 
Faks 963 112318875 
Adres strony interneto
wej: www.hamshointl. 
com 
E-mail: info@ 
hamshointl.com oraz 
hamshogroup@yahoo. 
com 

Hamcho International to duży syryjski hol
ding należący do Mohammeda Hamcha. 
Hamcho International jest beneficjentem re
żimu i wspiera go oraz jest powiązane z 
osobą będącą beneficjentem reżimu i wspie
rającą go. 

27.1.2015  
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