
II 

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) 

FORORDNINGER 

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 742/2012 

af 16. august 2012 

om gennemførelse af artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger 
på baggrund af situationen i Syrien 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, 

under henvisning til forordning (EU) nr. 36/2012 ( 1 ), særlig 
artikel 32, stk. 1, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) 
nr. 36/2012. 

(2) I overensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse 
2012/478/FUSP af 16. august 2012 om gennemførelse 

af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstalt
ninger over for Syrien ( 2 ) bør der opføres en yderligere 
enhed på listen over fysiske og juridiske personer, 
enheder eller organer, der er omfattet af de restriktive 
foranstaltninger, som findes i bilag II til forordning 
(EU) nr. 36/2012 — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Den enhed, der er opført på listen i bilaget til nærværende 
forordning, tilføjes listen i bilag II til forordning (EU) 
nr. 36/2012. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. august 2012. 

På Rådets vegne 

A. D. MAVROYIANNIS 
Formand
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( 1 ) EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1. ( 2 ) Se side 21 i denne EUT.



BILAG 

ENHED, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1 

Enhed 

Navn Identificerende oplysninger Begrundelse Opført på listen 
den 

1. Drex Technologies 
Holding S.A. 

Registreret i Luxembourg 
under nummer B77616, 
tidligere etableret på 
følgende adresse: 17, rue 
Beaumont, L-1219 
Luxembourg. 

Den reelle ejer af Drex Technologies Holding 
S.A. er Rami Makhlouf, som er opført på 
EU's liste med sanktioner, fordi han har 
ydet finansiel støtte til regimet i Syrien. 
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