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BESLUITEN
BESLUIT 2014/145/GBVB VAN DE RAAD
van 17 maart 2014
betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit,
soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name
artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Op 6 maart 2014 veroordeelden de staatshoofden en
regeringsleiders van de lidstaten van de Unie met klem
de niet-uitgelokte schending van de Oekraïense soeverei
niteit en territoriale integriteit door de Russische Federa
tie, en riepen zij de Russische Federatie op haar strijd
krachten onmiddellijk terug te trekken naar de gebieden
waar zij permanent gestationeerd zijn, overeenkomstig de
relevante overeenkomsten. Zij riepen de Russische Fede
ratie op onmiddellijke toegang mogelijk te maken voor
internationale waarnemers. De staatshoofden en rege
ringsleiders waren van oordeel dat de beslissing van de
Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim om
een referendum over de toekomstige status van het
grondgebied te houden, indruist tegen de Oekraïense
grondwet en bijgevolg onwettig is.
De staatshoofden en regeringsleiders besloten om maat
regelen te nemen, onder meer die welke de Raad op
3 maart 2014 in overweging heeft genomen, met
name het opschorten van bilaterale gesprekken met de
Russische Federatie over visumaangelegenheden, alsook
van de gesprekken met de Russische Federatie over een
nieuwe globale overeenkomst die de bestaande partner
schaps- en samenwerkingsovereenkomst zou vervangen.
De staatshoofden en regeringsleiders onderstreepten dat
de oplossing voor de crisis moet worden gezocht via
onderhandelingen tussen de regeringen van Oekraïne en
van de Russische Federatie, onder meer via eventuele
multilaterale mechanismen, en dat, indien er binnen af
zienbare termijn geen resultaten worden geboekt, de Unie
een beslissing zal nemen over aanvullende maatregelen,
zoals reisverboden, het bevriezen van vermogensbestand
delen en het annuleren van de top EU-Rusland.
In de huidige omstandigheden, dienen er reisbeperkingen
en een bevriezing van vermogensbestanddelen te worden
opgelegd jegens personen die verantwoordelijk zijn voor
acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen,
waaronder acties betreffende de toekomstige status van
elk deel van het grondgebied die in strijd zijn met de
Oekraïense grondwet, alsmede personen, entiteiten of li
chamen die daarbij betrokken zijn.
Om een aantal maatregelen uit te voeren, is een bij
komend optreden van de Unie vereist,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnen
komst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van
natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor acties die
de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van
Oekraïne ondermijnen of bedreigen, alsmede van natuurlijke
personen die daarbij betrokken zijn, als vermeld in de bijlage.
2.
Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn de
binnenkomst op hun grondgebied van hun eigen onderdanen
te weigeren.
3.
Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde
van het internationale recht gebonden zijn, en wel:
a) als gastland van een internationale intergouvernementele or
ganisatie;
b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeen
geroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de Ver
enigde Naties;
c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en
immuniteiten verleent; of
d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929
dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en
Italië.
4.
Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen
waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
5.
De Raad wordt naar behoren geïnformeerd in elk van de
gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een vrij
stelling verleent.
6.
De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1
opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op
grond van dringende humanitaire noden, of om intergouver
nementele vergaderingen en door de Europese Unie geïnitieerde
vergaderingen of vergaderingen waarvoor de Unie als gastheer
optreedt, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend
voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen waar
een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de beleidsdoelstel
lingen van de beperkende maatregelen, zoals de steun voor
territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van
Oekraïne, rechtstreeks worden bevorderd.
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7.
Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil
verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De
vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij één of meer
leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de
kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk be
zwaar maken bij de Raad. Indien één of meer leden van de
Raad bezwaar maken, kan de Raad, met een gekwalificeerde
meerderheid van stemmen, besluiten de voorgestelde vrijstelling
te verlenen.
8.
Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 6 en 7,
machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn
grondgebied van de in de bijlage vermelde personen, geldt
deze machtiging alleen voor het doel waarvoor ze is verleend
en alleen voor de daarbij betrokken persoon.
Artikel 2
1.
Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren
aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan
van natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor acties
die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid
van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, alsmede van natuur
lijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die daarbij be
trokken zijn, als vermeld in de bijlage, worden bevroren.
2.
Er worden geen tegoeden of economische middelen recht
streeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten
behoeve van de op de lijst in de bijlage geplaatste natuurlijke
personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
3.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voor
waarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrij
gave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden
of economische middelen, nadat zij heeft vastgesteld dat de
betrokken tegoeden of economische middelen:
a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de
basisbehoeften van de in de bijlage genoemde personen en
de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals
betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, genees
middelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, ver
zekeringspremies of openbare voorzieningen;
b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke ho
noraria en de vergoeding van kosten in verband met de
verlening van juridische diensten;
c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of
kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren
tegoeden of economische middelen; of
d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten,
mits de bevoegde autoriteit, ten minste twee weken voor zij
de toestemming geeft, de bevoegde autoriteiten van de an
dere lidstaten en de Commissie in kennis heeft gesteld van
de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming
moet worden gegeven.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie
in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is
verleend.
4.
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten
van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van be
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paalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan
de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van
een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de da
tum waarop de persoon, de entiteit of het lichaam bedoeld
in lid 1, op de lijst in bijlage is geplaatst, dan wel van een
vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of
administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoer
bare rechterlijke beslissing;
b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend
worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die bij
een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn ver
klaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften betreffende de rechten van de houders van
dergelijke vorderingen;
c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de
bijlage geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, enti
teit of lichaam, en
d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de open
bare orde van de betrokken lidstaat.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie
in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is
verleend.
5.
Lid 1 belet niet dat een op de lijst geplaatste natuurlijke
persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, betalingen doet
die verschuldigd zijn uit hoofde van een contract dat is gesloten
vóór de datum waarop die natuurlijke persoon of rechtsper
soon, entiteit of lichaam op de lijst in de bijlage werd geplaatst,
mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een na
tuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam bedoeld
in lid 1.
6.
Lid 2 is niet van toepassing op het overmaken op bevro
ren rekeningen van:
a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;
b) betalingen die verschuldigd zijn overeenkomstig contracten,
overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ont
staan vóór de datum waarop de in de leden 1 en 2 voor
ziene maatregelen op deze rekeningen van toepassing wer
den; of
c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van een gerech
telijke, administratieve of scheidsrechterlijke beslissing die in
de Unie is gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is,
mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onderworpen
blijven aan de in lid 1 voorziene maatregelen.
Artikel 3
1.
De Raad besluit op voorstel van een lidstaat of van de
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken
en veiligheidsbeleid om de lijst in de bijlage vast te stellen en
aan te passen.
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2.
De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechts
persoon, entiteit of lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde
besluit, met inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst,
hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de
bekendmaking van een kennisgeving, zodat die persoon, entiteit
of dat lichaam daarover opmerkingen kan indienen.

17.3.2014

Artikel 5
Om het effect van de in artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1,
bedoelde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de
Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen te
treffen als die waarin in dit besluit is voorzien.

3.
Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel
nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in
lid 1 bedoelde besluit en brengt hij de betrokken persoon,
entiteit of het lichaam daarvan op de hoogte.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Dit besluit is van toepassing tot en met 17 september 2014.

1.
In de bijlage worden de redenen voor opneming van de in
artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke of
rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de lijst vermeld.
2.
De bijlage bevat ook de informatie, indien beschikbaar, die
nodig is voor het identificeren van de betrokken natuurlijke of
rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Met betrekking tot na
tuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclu
sief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit,
paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien be
kend en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen,
entiteiten of lichamen, kan dergelijke informatie bestaan uit
namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienum
mer en plaats van vestiging.

Artikel 6

Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig
verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de
doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2014.

Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

NL
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BIJLAGE
Lijst van in artikel 1 en artikel 2 bedoelde personen, entiteiten en lichamen
Datum van
plaatsing op de
lijst

Naam

Identificatie-gegevens

Redenen

1.

Sergey Valeryevich
Aksyonov

Geboren op 26 no
vember 1972

Aksyonov is op 27 februari 2014 in de Verkhovna
Rada van de Krim, in aanwezigheid van pro-Russi
sche gewapende mannen, verkozen tot "ministerpresident van de Krim". Zijn "verkiezing" is op 1
maart ongrondwettelijk verklaard door Oleksandr
Turchynov. Aksyonov heeft actief geijverd voor het
op 16 maart geplande "referendum".

17.3.2014

2.

Vladimir
Andreevich
Konstantinov

Geboren op
19 maart 1967

Als voorzitter van de Hoge Raad van de Autonome
Republiek van de Krim heeft Konstantinov een be
langrijke rol gespeeld in de door de Verkhovna Rada
genomen beslissingen over het "referendum" gericht
tegen de territoriale integriteit van Oekraïne, en
heeft hij de kiezers opgeroepen vóór onafhankelijk
heid van de Krim te stemmen.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev

Geboren op 15 au
gustus 1976

Als vicevoorzitter van de Raad van Ministers van de
Krim heeft Temirgaliev een belangrijke rol gespeeld
in de door de Verkhovna Rada genomen beslissin
gen over het "referendum" gericht tegen de territo
riale integriteit van de Krim. Hij heeft actief geijverd
voor integratie van de Krim in de Russische Federa
tie.

17.3.2014

4.

Deniz
Valentinovich
Berezovskiy

Geboren op 15 juli
1974

Berezovskiy is op 1 maart benoemd tot comman
dant van de Oekraïnse marine. Hij heeft trouw ge
zworen aan het leger van de Krim, en zodoende zijn
eed gebroken. Het parket-generaal van Oekraïne
heeft tegen hem een onderzoek wegens hoogverraad
ingesteld.

17.3.2014

5.

Aleksei
Mikhailovich
Chaliy

Geboren op 13 juni
1961

Chaliy is op 23 februari door het volk uitgeroepen
tot "burgemeester van Sevastopol" en hij heeft deze
"uitverkiezing" aanvaard. Hij heeft er actief voor ge
ijverd dat Sevastopol na het op 16 maart 2014
geplande referendum een aparte entiteit van de Rus
sische Federatie zou worden.

17.3.2014

6.

Pyotr
Anatoliyovych
Zima

Zima is op 3 maart 2014 door "minister-president"
Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van de Veilig
heidsdienst van de Krim (SBU) en hij heeft deze
benoeming aanvaard. Hij heeft relevante informatie,
waaronder een databank, doorgespeeld aan de Rus
sische Inlichtingendienst (SBU). Daartoe behoorde
ook informatie over pro-Europese Maidan-activisten
en mensenrechtenverdedigers van de Krim. Hij heeft
een belangrijk aandeel gehad in de acties die moes
ten voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het
grondgebied van de Krim zouden controleren.

17.3.2014

Op 11 maart 2014 hebben voormalige SBU-officie
ren van de Krim de vorming van een onafhankelijke
Veiligheidsdienst van de Krim afgekondigd.
7.

Yuriy Zherebtsov

Raadgever van de voorzitter van de Verkhovna Rada
van de Krim; één van de belangrijkste organisatoren
van het "referendum" van 16 maart 2014 gericht
tegen de territoriale integriteit van Oekraïne.

17.3.2014
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Naam

Identificatie-gegevens

Redenen

17.3.2014

Datum van
plaatsing op de
lijst

8.

Sergey Pavlovych
Tsekov

Geboren op
28 maart 1953

Vicevoorzitter van de Verkhovna Rada. Tsekov heeft
samen met Sergey Aksyonov het initiatief genomen
tot het ongrondwettelijke ontslag van de regering
van de Autonome Republiek van de Krim. Hij heeft
Vladimir Konstantinov hierbij betrokken door hem
met ontslag te bedreigen. Hij heeft openlijk erkend
dat parlementsleden van de Krim het initiatief heb
ben genomen om Russische soldaten te verzoeken
de Verkhovna Rada van de Krim over te nemen. Hij
was een van de eerste leiders van de Krim die open
lijk hebben gepleit voor de annexatie van de Krim
bij Rusland.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor
Alekseevich

Geboren op
5.1.1958 in Aba
kan, Chakassië

Voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie
van de Federatieraad van de Russische Federatie.

17.3.2014

Geboren op
29.9.1952

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Internatio
nale Zaken van de Federatieraad van de Russische
Federatie.

10.

Dzhabarov,
Vladimir
Michailovich

Op 1 maart 2014 heeft Ozerov, namens de Veilig
heids- en Defensiecommissie van de Federatieraad,
in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken
voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oe
kraïne.
17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Dzhabarov, namens de
Commissie Internationale Zaken van de Federatie
raad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uit
gesproken voor de inzet van Russische strijdkrach
ten in Oekraïne.
11.

12.

13.

14.

Klishas, Andrei
Aleksandrovich

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich

Bushmin, Evgeni
Viktorovich

Totoonov,
Aleksandr
Borisovich

Geboren op
9.11.1972 in
Sverdlovsk

Voorzitter van de Commissie grondwettelijk recht
van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Geboren op
28.9.1929 in Du
leevka, regio Do
netsk, Socialistische
Sovjet-republiek
Oekraïne

Lid van de Commissie federale aangelegenheden, re
gionaal beleid en het noorden van de Federatieraad
van de Russische Federatie.

Geboren op
4.10.1958 in Lo
patino, regio Ser
gachiisky, Socialis
tische Federatieve
Sovjet-republiek
Rusland

Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Russische
Federatie.

Geboren op
3.3.1957 in
Ordzhonikidze,
Noord-Ossetië

Lid van de Commissie cultuur, wetenschap en infor
matie van de Federatieraad van de Russische Fede
ratie.

17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Klishas in de Federatieraad
openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van
Russische strijdkrachten in Oekraïne. In openbare
verklaringen heeft Klishas geprobeerd een Russische
militaire interventie in Oekraïne te rechtvaardigen
door te beweren dat de Oekraïense president zijn
steun verleent aan de oproep van de Krimse autori
teiten, gericht aan de president van de Russische
Federatie, om de burgers van de Krim op alle mo
gelijke manieren bijstand te verlenen en te verdedi
gen.
17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Ryzhkov in de Federatieraad
openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van
Russische strijdkrachten in Oekraïne.
17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Bushmin in de Federatieraad
openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van
Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Op 1 maart 2014 heeft Totoonov in de Federatie
raad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet
van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014
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Naam

15.

16.

17.

18.

Panteleev, Oleg
Evgenevich

Mironov, Sergei
Mikhailovich

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich

Slutski, Leonid
Eduardovich

Identificatie-gegevens

Redenen

Geboren op
21.7.1952 in Zhit
nikovskoe, regio
Kurgan

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Parlemen
taire Zaken.

Geboren op
14.2.1953 in
Pushkin, regio Le
ningrad

Lid van de Raad van de Doema; leider van de fractie
"Eerlijk Rusland" in de Doema van de Russische
Federatie.

Geboren op
30.7.1970 te SintPetersburg (voor
heen Leningrad)

Vicevoorzitter van de Doema van de Russische Fe
deratie.

Geboren op
4.01.1968 in Mos
kou

Voorzitter van de Commissie voor het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten (GOS) van de Doema van
de Russische Federatie (lid van LDPR).
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Datum van
plaatsing op de
lijst

17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Panteleev in de Federatie
raad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet
van Russische strijdkrachten in Oekraïne.
17.3.2014

Initiatiefnemer van de wet op grond waarvan de
Russische Federatie, onder het voorwendsel van be
scherming van Russische burgers, delen van het
grondgebied van een vreemd land in de Federatie
kan opnemen, zonder toestemming van dat land
of zonder internationaal verdrag.
17.3.2014

Steunt actief de inzet van Russische gewapende
strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van
de Krim. Hij was aanvoerder van de betoging voor
de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in
Oekraïne.
17.3.2014

Steunt actief de inzet van Russische gewapende
strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van
de Krim.
19.

20.

Vitko, Aleksandr
Viktorovich

Sidorov, Anatoliy
Alekseevich

Geboren op
13.9.1961 in Vi
tebsk (Socialistische
Sovjet-republiek
Belarus)

Commandant van de Zwartezeevloot, vice-admiraal.

17.3.2014

Voert het bevel over Russische troepen die soeverein
Oekraïens grondgebied hebben bezet.

Commandant van het westelijke militair district van
Rusland, waarvan eenheden op de Krim zijn ingezet.

17.3.2014

Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russi
sche militaire aanwezigheid op de Krim die de soe
vereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de au
toriteiten van de Krim geholpen het publieke protest
te smoren tegen het voornemen een referendum te
organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland.
21.

Galkin, Aleksandr

Zuidelijke militair district van Rusland, waarvan een
heden zich op de Krim bevinden; de Zwartezeevloot
komt onder het commando van Galkin te staan; een
groot deel van de troepenbeweging naar de Krim is
via het zuidelijke militaire district verlopen.
Commandant van het zuidelijke militaire district
(ZMD) van Rusland. Eenheden van het ZMD worden
ingezet op de Krim. Hij is verantwoordelijk voor een
deel van de Russische militaire aanwezigheid op de
Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt,
en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen het
publieke protest te smoren tegen het voornemen
een referendum te organiseren en aansluiting te zoe
ken bij Rusland. Daarbij komt nog dat de Zwarte
zeevloot onder controle staat van het militair dis
trict.

17.3.2014

