
II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/743 

z dnia 6 maja 2021 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) Należy zaktualizować informacje dotyczące jednej osoby w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub 
organów, objętych środkami ograniczającymi w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(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 określone w załączniku do niniejszego rozpo
rządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2021 r.

W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

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

W sekcji A („Osoby”) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wpis 36 otrzymuje brzmienie:

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody Data umieszczenia 
w wykazie

„36. Nizar AL-ASSAD (alias al-Asad; Assad; 
Asad; Assaad; Asaad; Al-Assaad)

رازن;دسالا,دعسالا,دعسا ) )

Data urodzenia: 2.3.1948 lub 23.3.1948, lub marzec 
1948 r.;

Obywatelstwa: syryjskie, libańskie i kanadyjskie;

Paszport syryjski nr 011090258;

Paszport libański nr RL0003434;

Paszport kanadyjski nr AG629220;

Płeć: mężczyzna

Prominentny syryjski przedsiębiorca mający ścisłe 
powiązania z reżimem. Powiązany z rodzinami al-Assad 
i Makhlouf.

Z tego względu jest członkiem syryjskiego reżimu, czerpie 
dzięki niemu korzyści lub w inny sposób go wspiera.

Jeden z najważniejszych inwestorów w sektorze ropy 
naftowej, założyciel i szef przedsiębiorstwa »Lead 
Contracting & Trading Ltd«.
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