
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/420 

z dnia 19 marca 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, w szczególności fakt, że syryjski reżim wykorzystuje broń chemiczną 
i bierze udział w jej rozprzestrzenianiu, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów 
objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy 
dodać cztery osoby. 

(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 19 marca 2018 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

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



ZAŁĄCZNIK 

Następujące osoby zostają dodane do wykazu zawartego w części A (Osoby) załącznika II do rozporządzenia (UE) 
nr 36/2012:  

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„260. Yusuf Ajeeb 

(alias: ; 
Yousef; Ajib) 

Generał Brygady, Doktor, 
Szef ochrony w Ośrodku 
Studiów i Badań 
Naukowych (SSRC); 

Adres: Scientific Studies 
and Research Centre (SSRC) 
(Ośrodek Studiów i Badań 
Naukowych) Barzeh Street, 
P.O. Box 4470, Damaszek 

Posiada stopień generała brygady – 
starszego rangą oficera w siłach 
zbrojnych Syrii; na stanowisku 
w okresie po maju 2011 r. Od roku 
2012 jest szefem ochrony w Oś
rodku Studiów i Badań Naukowych, 
który to ośrodek jest częścią sektora 
rozprzestrzeniania broni chemicz
nej. W związku z wysokim stano
wiskiem zajmowanym przez niego 
jako szef ochrony w SSRC jest on 
również powiązany ze wskazanym 
podmiotem SSRC. 

19.3.2018 

261. Maher Sulaiman 

(alias: ; 
Mahir; Suleiman) 

Doktor, Dyrektor 
Wyższego Instytutu Nauk 
Stosowanych i Technologii 
(HIAST); 

Adres: Higher Institute for 
Applied Sciences and 
Technology (HIAST) 
(Wyższy Instytut Nauk 
Stosowanych i Technologii), 
P.O. Box 31983, Damaszek 

Dyrektor Wyższego Instytutu Nauk 
Stosowanych i Technologii (HIAST), 
który to instytut zapewnia szkolenia 
i wsparcie w ramach syryjskiego 
sektora rozprzestrzeniania broni 
chemicznej. W związku z wysokim 
stanowiskiem zajmowanym przez 
niego w HIAST – który jest jednos
tką afiliowaną i podległą Ośrodka 
Studiów i Badań Naukowych (SSRC) 
– jest on powiązany z HIAST 
i SSRC, które są wskazanymi pod
miotami. 

19.3.2018 

262. Salam Tohme 

(alias: ; Salim; 
Taame, Ta'mah, 
Toumah) 

Doktor: Zastępca dyrektora 
generalnego Ośrodka 
Studiów i Badań 
Naukowych (SSRC); 

Adres: Scientific Studies 
and Research Centre (SSRC) 
(Ośrodek Studiów i Badań 
Naukowych), Barzeh Street, 
PO Box 4470, Damaszek 

Zastępca dyrektora generalnego Oś
rodka Studiów i Badań Naukowych, 
który to ośrodek odpowiada za op
racowywanie i produkcję broni nie
konwencjonalnej, w tym broni che
micznej, oraz pocisków służących 
do jej przenoszenia. W związku 
z wysokim stanowiskiem zajmowa
nym przez niego, jest on powiązany 
z SSRC, który jest podmiotem 
wskazanym. 

19.3.2018 

263. Zuhair Fadhlun 

(alias: ; 
Zoher; Fadloun, 
Fadhloun) 

Szef Instytutu 3000 (alias 
Instytut 5000) Ośrodka 
Studiów i Badań 
Naukowych (SSRC); 

Adres: Scientific Studies 
and Research Centre (SSRC) 
(Ośrodek Studiów i Badań 
Naukowych), Barzeh Street, 
P.O. Box 4470, Damaszek 

Dyrektor oddziału Ośrodka Studiów 
i Badań Naukowych, znanego jako 
Instytut 3000 (inna nazwa: Instytut 
5000). W tym charakterze odpo
wiada on za przedsięwzięcia z za
kresu broni chemicznej, w tym pro
dukcję czynników chemicznych 
i amunicji. W związku z wysokim 
stanowiskiem zajmowanym przez 
niego, jest on powiązany z SSRC, 
który jest podmiotem wskazanym. 

19.3.2018”   
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