
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/282 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

wykonujące rozporządzenie (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)  Zważywszy na powagę sytuacji w Syrii oraz ze względu na ostatnie zmiany na stanowiskach ministrów, do 
wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego 
w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy dodać dwie osoby. Ponadto należy zaktualizować 
informacje dotyczące pięciu osób zamieszczone w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (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 lutego 2018 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

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



ZAŁĄCZNIK 

I.  Do wykazu zawartego w części A (Osoby) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 dodaje się pozycje 
w brzmieniu:  

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„258. Mohamed Mazen Ali Yousef 

( ) 

Data urodzenia: 17 maja 
1969 r.; 

miejsce urodzenia: okolice 
Damaszku 

Minister przemysłu. Powołany w stycz
niu 2018 r. 

26.2.2018 

259. Imad Abdullah Sara 

( ) 

Data urodzenia: 1968 r.; 

miejsce urodzenia: Damaszek, 
Syria 

Minister informacji. Powołany w stycz
niu 2018 r. 

26.2.2018”  

II.  W wykazie zawartym w części A („Osoby”) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 następujące wpisy 
otrzymują brzmienie:  

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„56. Ali ( ) Abdullah ( )  

(alias Abdallah) Ayyub ( )  
(alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, 
Ayob) 

Data urodzenia: 1952 r.; 

miejsce urodzenia: Latakia, Syria 

Minister obrony. Powołany w styczniu 
2018 r. Oficer armii syryjskiej w stop
niu generała, pełniący służbę w okresie 
po maju 2011 r. Były szef sztabu gene
ralnego Syryjskich Sił Zbrojnych. 
Osoba wspierająca reżim Assada i od
powiedzialna za represje i akty prze
mocy wobec ludności cywilnej w Syrii. 

14.11.2011 

57. Fahd ( ) (alias Fahid, 

Fahed) Jasim ( ) (alias 
Jasem, Jassim, Jassem)  

al-Furayj ( ) (alias  

Al-Freij) 

Data urodzenia: 1 stycznia 
1950 r.; 

miejsce urodzenia: Hama, Syria 

Były minister obrony. Jako były minis
ter ponosi współodpowiedzialność za 
brutalne represje stosowane przez re
żim wobec ludności cywilnej. 

14.11.2011 

212. Ammar Al-Sharif 

(alias Amar Al-Sharif; Amar 
Al-Charif; Ammar Sharif; 
Ammar Charif; Ammar al 
Shareef; Ammar Sharif; 
Ammar Medhat Sherif) 

( ) 

Data urodzenia: 26 czerwca 
1969 r.; 

miejsce urodzenia: Latakia; 

obywatelstwo: syryjskie; 

paszport syryjski nr 
010312413; 

numer wydania:  
002-15-L093534; 

data wydania: 14 lipca 2015 r.; 

miejsce wydania: Damaszek 
Centrum; 

data upływu ważności: 13 lipca 
2021 r.; 

numer krajowy: 060-10276707 

Jeden z czołowych biznesmenów w Sy
rii działający w sektorach: bankowym, 
ubezpieczeniowym i hotelarskim. Part
ner-założyciel Byblos Bank Syria, jeden 
z głównych udziałowców spółki Unli
mited Hospitality Ltd. oraz członek za
rządu spółek Solidarity Alliance Insu
rance Company i Al-Aqueelah Takaful 
Insurance Company. 

28.10.2016 

221. Mohammed (alias Mohamed, 
Muhammad, Mohammad) 
Ramez Tourjman (alias 
Tourjuman) 

( ) 

Data urodzenia: 1966 r.; 

miejsce urodzenia: Damaszek, 
Syria 

Były minister informacji. Jako były mi
nister ponosi współodpowiedzialność 
za brutalne represje stosowane przez 
reżim wobec ludności cywilnej. 

14.11.2016 
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Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

227. Ahmad al-Hamu (alias  
al-Hamo) 

( ) 

Data urodzenia: 1947 r. Były minister przemysłu. Jako były mi
nister ponosi współodpowiedzialność 
za brutalne represje stosowane przez 
reżim wobec ludności cywilnej. 

14.11.2016”   

26.2.2018 L 54 I/5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/282 z dnia 26 lutego 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 

