
II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/836 

z dnia 30 maja 2022 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/1686 nakładające dodatkowe środki ograniczające 
przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom 

z nimi związanymi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ogranicza
jące przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związa
nymi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 września 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/1686.

(2) Z racji ciągłego zagrożenia, jakie stanowią ISIL (Daisz) i Al-Kaida oraz osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy 
z nimi związane, do wykazów osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku 
I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 należy dodać dwie osoby i jedną grupę.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/1686,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.

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 pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Rady
Przewodnicząca
C. COLONNA

(1) Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 wprowadza się następujące zmiany:

1) pod nagłówkiem „A. Osoby, o których mowa w art. 3” dodaje się wpisy w brzmieniu:

„10. Faruq AL-SURI alias Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami Abu 
Hammam Al-‘Askari); data urodzenia: 1977 r.; miejsce urodzenia: Damascus (Damaszek), Syria; płeć: mężczyzna. 
obywatelstwo: syryjskie (domniemane).

11. Sami AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-O
ride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); data urodzenia: 1973 r.; płeć: mężczyzna. oby
watelstwo: jordańskie (domniemane).”;

2) pod nagłówkiem „B. Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 3” dodaje się wpis w brzmieniu:

„3. Hurras AL-DIN (HaD) (alias Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim 
Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria, AQ-S).”.
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