
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/2350 

z dnia 16 grudnia 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, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2)  Z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, 
zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy wykreślić jedną osobę i dwa 
podmioty. 

(3)  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 następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2015 r. 

W imieniu Rady 
C. DIESCHBOURG 

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



ZAŁĄCZNIK 

Z wykazu zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia 36/2012 wykreśla się następującą osobę i następujące 
dwa podmioty, wraz z dotyczącymi ich wpisami:  

A. Osoby 

nr 205. Samir Hamsho  

B. Podmioty 

nr 68. Syria Steel SA 

nr 69. Al Buroj Trading  
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