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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/353 НА СЪВЕТА
от 10 март 2016 година
за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение
на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и поспециално член 14, параграфи 1 и 3 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Съветът направи преглед на отделните посочвания. Приложението следва да бъде изменено, а вписванията за три
починали лица следва да бъдат заличени.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.
За Съвета
Председател
K.H.D.M. DIJKHOFF
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ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Следните лица се заличават от списъка, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:
ЛИЦА

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II. Вписванията за посочените по-долу лица и образувания, съдържащи се в приложение I към Регламент (ЕС) №
269/2014, се заменят със следното:
СПИСЪК НА ЛИЦАТА
Име

1.

Идентифицираща
информация

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Дата на раждане:
26.11.1972 г.

Sergei Valerievich

Място на раждане:
Beltsy (Bălți),
понастоящем Република
Молдова

AKSENOV (Сергей
Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергiй

Валерiйович Аксьонов)

Основания

Аксьонов е избран за „министърпредседател на Крим“ в кримската
Върховна рада на 27 февруари
2014 г. в присъствието на проруски
въоръжени лица. На 1 март 2014 г.
неговото „избиране“ е обявено за про
тивоконституционно от изпълнява
щия длъжността президент на
Украйна Александър Турчинов. Ак
сьонов лобира активно за „референ
дума“ от 16 март 2014 г. и е един от
подписалите „договора за присъеди
няването на Крим към Руската феде
рация“ на 18 март 2014 г. На 9 април
2014 г. той е назначен от президента
Путин за изпълняващ длъжността
„държавен глава“ на т.нар. „Република
Крим“. На 9 октомври 2014 г. офи
циално е избран за „държавен глава“
на т.нар. „Република Крим“. Аксьонов
впоследствие издава постановление за
комбиниране на службата на „дър
жавния глава“ с тази на „министърпредседателя“.

Дата на впис
ване

17.3.2014 г.

Член на Държавния съвет на Русия.
2.

Vladimir Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич
Константинов)

Дата на раждане:
19.11.1956 г.
Място на раждане:
Владимировка,
(Vladimirovka, известно
още като Vladimirovca),
Слободзейски район,
Молдовска ССР
(понастоящем Република
Молдова) или Богомол,
Молдавска ССР

Като председател на Върховния съвет
на Автономната република Крим
Константинов изиграва значима роля
за решенията, взети от Върховната
рада относно „референдума“ срещу те
риториалната цялост на Украйна и
призовава избирателите да гласуват в
полза на независимостта на Крим.
Той е един от подписалите „договора
за присъединяването на Крим към Ру
ската федерация“ на 18 март 2014 г.
От 17 март 2014 г. е „председател на
„Държания съвет“ на т.нар. „Репуб
лика Крим“.

17.3.2014 г.
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Име

3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
Темиргалиев)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
15.8.1976 г.
Място на раждане: Улан
Уде, Бурятска автономна
ССР (РСФСР)

Основания

Като бивш заместник министър-пред
седател на Крим Темиргалиев изиг
рава значима роля за решенията,
взети от Върховната рада относно „ре
ферендума“ срещу териториалната ця
лост на Украйна. Той лобира активно
за присъединяването на Крим към Ру
ската федерация.

12.3.2016 г.
Дата на впис
ване

17.3.2014 г.

На 11 юни 2014 г. подава оставка от
длъжността си на „първи заместник
министър-председател“ на т.нар. „Ре
публика Крим“.

5.

Aleksei Mikhailovich
CHALIY (Алексей

6.

Дата на раждане:
13.6.1961 г.

Михайлович Чалый)

Място на раждане:
Москва или Севастопол

Pyotr Anatoliyovych
Zima (Пётр Анатольевич
Зима)

Дата на раждане:
29.3.1965 г.

Чалий става „народен кмет на Сева
стопол“ с публични овации на 23 фе
вруари 2014 г. и приема този „из
бор“. Той води активна кампания за
превръщането на Севастопол в от
делна единица на Руската федерация
след референдум от 16 март 2014 г.
Той е един от подписалите „договора
за присъединяването на Крим към Ру
ската федерация“ на 18 март 2014 г.
Изпълнява длъжността „губернатор“
на Севастопол в периода 1—14 април
2014 г. и е бивш „избран“ за предсе
дател на Законодателното събрание
на град Севастопол.

17.3.2014 г.

На 3 март 2014 г. Зима е назначен за
новия ръководител на кримската
служба за сигурност (SBU) от „минис
тър-председателя“ Аксьонов и приема
назначението си. Той е предоставял
значима информация, в т.ч. база
данни, на руските разузнавателни
служби (SBU). Тази информация
включва данни за активисти на Евро
майдан и защитници на правата на
човека в Крим. Той изиграва значима
роля, за да се попречи на украин
ските власти да упражняват контрол
върху територията на Крим. На
11 март 2014 г. бивши офицери на
SBU в Крим обявяват създаването на
независима служба за сигурност на
Крим.

17.3.2014 г.

12.3.2016 г.
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8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV (Сергей
Павлович Цеков)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
29.9.1953 г. или
23.9.1953 г., или
28.9.1953 г.
Място на раждане:
Симферопол

Основания

Като заместник-председател на Вър
ховната рада на Крим Цеков ини
циира заедно със Сергей Аксьонов не
законното сваляне на правителството
на Автономната република Крим. Той
привлича към това действие Влади
мир Константинов, заплашвайки го с
уволнение. Публично признава, че
инициативата да се поканят руски
военни да окупират Върховната рада
на Крим е дошла от депутати в Пар
ламента на Крим. Един от първите
кримски лидери, които публично по
искаха присъединяването на Крим
към Русия.

L 67/5
Дата на впис
ване

17.3.2014 г.

Член на Съвета на федерацията на Ру
ската федерация от т.нар. „Република
Крим“.

9.

11.

14.

Ozerov, Viktor
Alekseevich (Виктор
Алексеевич Озеров)

Klishas, Andrei
Aleksandrovich (Андрей
Александрович Клишас)

TOTOONOV, Aleksandr

Borisovich (Александр
Борисович Тотоонов)

Дата на раждане:
5.1.1958 г.
Място на раждане:
Абакан, Хакасия

Дата на раждане:
9.11.1972 г.
Място на раждане:
Свердловск

Дата на раждане:
3.4.1957 г.
Място на раждане:
Орджоникидзе, Северна
Осетия

Председател на Комисията за сигур
ност и отбрана към Съвета на федера
цията на Руската федерация.

17.3.2014 г.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името
на Комисията за сигурност и отбрана
към Съвета на федерацията, публично
подкрепя в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени
сили в Украйна.

Председател на Комисията по консти
туционно право към Съвета на феде
рацията на Руската федерация.

17.3.2014 г.

На 1 март 2014 г. Клишас публично
подкрепя в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени
сили в Украйна. В публични изказва
ния Клишас се опитва да обоснове
руска военна намеса в Украйна с
твърдението, че „украинският прези
дент подкрепя молбата на кримските
власти към президента на Руската фе
дерация да предостави всеобхватна
помощ в защита на гражданите на
Крим“.

Член на Комисията по международни
отношения към Съвета на федера
цията на Руската федерация.
На 1 март 2014 г. Тотоонов пу
блично подкрепя в Съвета на федера
цията разполагането на руски въоръ
жени сили в Украйна.

17.3.2014 г.
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15.

PANTELEEV, Oleg

Evgenevich (Олег
Евгеньевич Пантелеев)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
21.7.1952 г.
Място на раждане:
Житниковское,
Курганска област

Основания

Бивш първи заместник-председател на
Комисията по парламентарни въпроси
към Съвета на федерацията.

12.3.2016 г.
Дата на впис
ване

17.3.2014 г.

На 1 март 2014 г. Пантелеев пу
блично подкрепя в Съвета на федера
цията разполагането на руски въоръ
жени сили в Украйна.
Понастоящем първи заместник-губер
натор на Курганска област и ръково
дител на делегацията на правител
ството на Курганска област в прави
телството на Руската федерация.

19.

VITKO, Aleksandr

Viktorovich (Александр
Викторович Витко)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (моминско
име DMITRIYEVA) (Елена

Борисовна Мизулина
(моминско име
Дмитриева)

Дата на раждане:
13.9.1961 г.

Командващ Черноморския флот, ад
мирал.

Място на раждане:
Витебск (Белоруска ССР)

Командва руските сили, окупирали
суверенна територия на Украйна.

Дата на раждане:
9.12.1954 г.

Бивш депутат в Държавната дума. Ав
тор и съвносител на неотдавнашните
законодателни предложения в Русия,
които биха дали възможност региони
от други държави да се присъединят
към Русия без предварителното съгла
сие на централните си власти.

Място на раждане: Буй,
Костромска област

17.3.2014 г.

21.3.2014 г.

От септември 2015 г. е член на Съ
вета на федерацията от Омски регион.

36.

Oleg Genrikhovich
SAVELYEV (Олег

Генрихович Савельев)

Дата на раждане:
27.10.1965 г.
Място на раждане:
Ленинград

Бивш министър на кримските въ
проси. Отговорен за интеграцията на
анексираната Автономна република
Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

Понастоящем заместник-ръководител
на руската правителствена админи
страция, отговаря за организацията
на работата на правителствената ко
мисия за социално-икономическото
развитие на т.нар. „Република Крим“.

45.

Andriy Yevgenovych
PURGIN (Андрiй

Евгенович Пургiн),
Andrei Еvgenevich
PURGIN (Андрей
Евгеньевич Пургин)

Дата на раждане:
26.1.1972 г.
Място на раждане:
Донецк

Активен участник и организатор на
сепаратистки действия, координатор
на действията на „руските туристи“ в
Донецк. Съосновател на „Гражданска
инициатива в Донбас за Евразийския
съюз“. До 4 септември 2015 г. е
„председател“ на „Народния съвет на
Донецката народна република“.

29.4.2014 г.

12.3.2016 г.
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46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN (Денис
Володимирович
Пушилiн),
Denis Vladimirovich
PUSHILIN (Денис
Владимирович
Пушилин)

47.

TSYPLAKOV Sergey

Gennadevich (Цыплаков
Сергей Геннадьевич)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN (Игорь

53.

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
9.5.1981 г. или
9.5.1982 г.
Място на раждане:
Makiikva (Донецка
област)

Дата на раждане:
1.5.1983 г.
Място на раждане:
Khartsyzsk, Донецка
област

Дата на раждане:
17.12.1970 г.

Всеволодович Гиркин)
(известен още като Igor
STRELKOV Ihor
STRIELKOV)

Място на раждане:
Москва

Oleg Grigorievich

Дата на раждане:
19.12.1962 г.

KOZYURA (Олег

Григорьевич Козюра)

Място на раждане:
Запорожие

Основания

L 67/7
Дата на впис
ване

Един от ръководителите на „Донец
ката народна република“. Участвал в
завземането и окупацията на регио
налната администрация. Активен го
ворител на сепаратистите. До 4 сеп
тември 2015 г. т.нар. „заместникпредседател“ на „Народния съвет“ на
т.нар. „Донецка народна република“.
От 4 септември 2015 г. е „председа
тел“ на „Народния съвет на Донец
ката народна република“.

29.4.2014 г.

Един от ръководителите на идеологи
чески радикалната организация „На
родна милиция на Донбас“. Участвал
активно в завземането на редица дър
жавни сгради в Донецка област.

29.4.2014 г.

Идентифициран като служител на
Главна дирекция „Разузнаване“ на Ге
нералния щаб на въоръжените сили
на Руската федерация (ГРУ). Участвал
в инциденти в Славянск. Ръководител
на общественото движение „Новору
сия“. Бивш „министър на отбраната“
на т.нар. „Донецка народна репуб
лика“.

29.4.2014 г.

Бивш ръководител на бюрото на Фе
дералната служба по миграция за Се
вастопол. Отговорен за систематич
ното издаване по ускорена процедура
на руски паспорти за жителите на Се
вастопол.

12.5.2014 г.

Понастоящем помощник на предста
вителя в Общинския съвет на Сева
стопол Михаил Чалий.

54.

Viacheslav
PONOMARIOV,

Vyacheslav
Volodymyrovich
PONOMARYOV

(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов), Viacheslav
Vladimirovich
PONOMAREV (Вячеслав
Владимирович
Пономарëв)

Дата на раждане:
2.5.1965 г.
Място на раждане:
Славянск (Донецка
област)

Бивш самопровъзгласил се „народен
кмет“ на Славянск (до 10 юни
2014 г.). Пономарьов призовава Вла
димир Путин да изпрати руски вой
ски, които да защитят града, и покъсно иска от него доставка на оръ
жие. Хората на Пономарьов са свър
зани с отвличания (те отвличат Ирма
Крат и репортера на Vice News Си
мон Островски, които по-късно са ос
вободени; задържат военни наблюда
тели по Виенския документ на
ОССЕ). Продължава активно да под
крепя сепаратистките действия и по
литики.

12.5.2014 г.
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57.

62.

Oleg TSARIOV, Oleh
Anatoliyovych TSAROV
(Олег Анатолтович
Царьов), Oleg
Anatolevich TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)

Aleksandr Yurevich
BORODAI (Александр

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
2.6.1970 г.
Място на раждане:
Днепропетровск

Дата на раждане:
25.7.1972 г.

Основания

12.3.2016 г.
Дата на впис
ване

Бивш член на Върховната рада и като
такъв публично призовава за създава
нето на т.нар. „Новорусийска феде
рална република“, включваща югоиз
точните области на Украйна. Продъл
жава активно да подкрепя сепара
тистките действия и политики. Бивш
„председател“ на т.нар. „Парламент на
Съюза на народните републики“
(„Парламент на Новорусия“).

12.5.2014 г.

Бивш т.нар. „министър-председател
на Донецката народна република“ и
като такъв отговорен за сепаратист
ките „правителствени“ дейности на
т.нар. „правителство на Донецката на
родна република“ (напр. на 8 юли
2014 г. заявява: „нашите военни сили
провеждат специална операция, насо
чена срещу украинските „фашисти“)“,
подписал меморандума за разбирател
ство относно „Съюз Новорусия“. Про
дължава активно да подкрепя сепара
тистките действия и политики; ръко
води „Съюз на доброволците от До
нбас“.

12.7.2014 г.

Юрьевич Бородай)

Място на раждане:
Москва

64.

Alexandr
Aleksandrovich
KALYUSSKY, (Александр
Александрович
Калюсский)

Дата на раждане:
9.10.1975 г.

Бивш т.нар. „де факто заместник ми
нистър-председател по социалните въ
проси на Донецката народна репуб
лика“. Отговорен за сепаратистките
„правителствени“ дейности на т.нар.
„правителство на Донецката народна
република“.

12.7.2014 г.

65.

Alexander KHRYAKOV,
Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV (Александр
Витальевич Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV (Олександр
ВiTалiйович Хряков)

Дата на раждане:
6.11.1958 г.

Бивш т.нар. „министър на информа
цията и средствата за масова комуни
кация на „Донецката народна репуб
лика“. Член на т.нар. „Народен съвет“
на „Донецката народна република“.
Отговорен за про-сепаратистките про
пагандни дейности на т.нар. „прави
телство на Донецката народна репуб
лика“.

12.7.2014 г.

Nikolay KOZITSYN
(Николай Козицын)

Дата на раждане:
20.6.1956 г. или
6.10.1956 г.

Командващ Казашките сили.

12.7.2014 г.

71.

Място на раждане:
Донецк

Място на раждане:
Дзержинск, Донецка
област

Командващ сепаратистите в Източна
Украйна, които водят бойни действия
срещу украинските правителствени
сили.

12.3.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Име

81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV (Александр
Николаевич Ткачëв)

Идентифицираща
информация

Основания

Дата на раждане:
23.12.1960 г.

Бивш губернатор на Краснодарския
край.

Място на раждане:
Виселки, Краснодарска
област

Награден с медал „за освобождението
на Крим“ от изпълняващия длъж
ността ръководител на Автономна ре
публика Крим за подкрепата, която е
предоставил за незаконното анекси
ране на Крим. По този повод изпъл
няващият длъжността ръководител на
Автономна република Крим заявява,
че Ткачов е бил един от първите, зая
вили подкрепата си за новото „ръко
водство“ на Крим.

L 67/9
Дата на впис
ване

25.7.2014 г.

Понастоящем министър на земеде
лието на Руската федерация (от
22 април 2015 г.).

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA (Екатерина

Юрьевна Губарева),
Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA (Катерина

Юрiйовнa Губарева)

Дата на раждане:
5.7.1983 г. или
10.3.1983 г.
Място на раждане:
Каховка (Херсонска
област)

В качеството си на бивш т.нар. „ми
нистър на външните работи“ носи от
говорност за отбраната на т.нар. „До
нецка народна република“, като по
този начин подкопава териториалната
цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна. Наред с това ней
ната банкова сметка се използва за
финансиране на незаконни сепара
тистки групи. Приемайки този пост и
действайки в това си качество, тя сле
дователно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториал
ната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна. Продължава ак
тивно да подкрепя сепаратистките
действия и политики.

25.7.2014 г.

Член на „Народния съвет“ на т.нар.
„Донецка народна република“.

98.

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO (Мирослав

99.

Дата на раждане:
21.1.1983 г.

Владимирович Руденко)

Място на раждане:
Дебалцево

Gennadiy Nikolaiovych

Дата на раждане:
21.6.1973 г.

TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV (Геннадий

Николаевич Цыпкалов)

Място на раждане:
Ростовска област (Русия)

Свързан с „Донбаската народна мили
ция“. Наред с другото е заявявал, че
те ще продължат бойните си действия
в останалата част на страната. Поради
това Руденко е подкрепял действия и
политики, които подкопават терито
риалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна. Т.нар. „наро
ден представител“ (член) в т.нар. „На
роден съвет на Донецката народна ре
публика“.

12.9.2014 г.

Заменя Marat Bashirov като т.нар.
„министър-председател“ на т.нар. „Лу
ганска народна република“. Действал
преди това в рамките на Югоизточ
ната армия. Цыпкалов следователно е
подкрепял действия и политики,
които подкопават териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта
на Украйна.

12.9.2014 г.
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100.

102.

Идентифицираща
информация

Основания

12.3.2016 г.
Дата на впис
ване

Andrey Yurevich
PINCHUK (Андрей
Юрьевич Пинчук)

Възможна дата на раж
дане: 27.12.1977 г.

Бивш „министър на държавната си
гурност“ на т.нар. „Донецка народна
република“. Свързан с Владимир Ан
тюфеев, който отговаря за сепаратист
ките „правителствени“ дейности на т.
нар. „правителство на Донецката на
родна република“. Поради това е под
крепял действия и политики, които
подкопават териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна. Продължава активно да
подкрепя сепаратистките действия
или политики. „Изпълнителен дирек
тор“ на „Съюз на доброволците от
Донбас“.

12.9.2014 г.

Andrei Nikolaevich

Дата на раждане:
23.9.1976 г.

Представител в Москва на т.нар. „До
нецка народна република“. В изявле
нията си, наред с другото, е спомена
вал за готовността на въоръжените
отряди да водят партизанска война и
за отнемането на оръжейни системи
от украинските въоръжени сили. По
ради това е подкрепял действия и по
литики, които подкопават терито
риалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

RODKIN (Андрей

Николаевич Родкин)

Място на раждане:
Москва

Един от ръководителите на „Съюз на
доброволците от Донбас“.

105.

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET (Михаил

116.

Дата на раждане:
23.5.1971 г.

Сергеевич Шеремет)

Място на раждане:
Джанкой

Svetlana Sergeevna

Дата на раждане:
7.1.1972 г.

ZHUROVA (Светлана

Сергеевна Журова)

Място на раждане:
Павлов на Нева

Т.нар. „първи заместник министърпредседател“ на Крим. Шеремет изиг
рава основна роля за организирането
и провеждането на референдума от
16 март в Крим за обединение с Ру
сия. Според сведенията по време на
референдума той командва промо
сковските „сили за самоотбрана“ в
Крим. Поради това е подкрепял дей
ствия и политики, които подкопават
териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

Първи заместник-председател на Ко
мисията по външни работи на Дър
жавната дума. На 20 март 2014 г. тя
гласува в подкрепа на проекта за фе
дерален конституционен закон „за
приемане в Руската федерация на Ре
публика Крим и образуването в рам
ките на Руската федерация на нови
федерални субекти — Република
Крим и град с федерален статут Сева
стопол“.

12.9.2014 г.

12.3.2016 г.
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120.

Serhiy KOZYAKOV
(известен още като
Sergey Kozyakov)
(Сергей Козьяков)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
29.9.1982 г.

Основания

В бившето си качество на „председа
тел на Луганската централна избира
телна комисия“ е отговорен за орга
низирането на т.нар. „избори“ от
2 ноември 2014 г. в т.нар. „Луганска
народна република“. Тези „избори“ са
в нарушение на украинското право,
поради което са незаконни. През ок
томври 2015 г. е назначен за т.нар.
„министър на правосъдието“ на т.нар.
„Луганска народна република“.

L 67/11
Дата на впис
ване

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция и организира незаконните
„избори“, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV (известен още
като Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович
Акимов)

Дата на раждане:
15.9.1981 г.
Място на раждане:
Луганск

Депутат от „Луганския икономически
съюз“ в „Народния съвет“ на „Луган
ската народна република“. Кандидат в
т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г.
за поста „държавен глава“ на т.нар.
„Луганска народна република“. Тези
„избори“ са в нарушение на украин
ското право, поради което са неза
конни. От 2014 г. той е „ръководи
тел“ на т.нар. „Федерация на проф
съюзите“ на „Луганската народна ре
публика“.

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция и се кандидатира официално
в незаконните „избори“, той следова
телно активно е подкрепял действия
и политики, подкопаващи терито
риалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна и допълни
телно дестабилизиращи Украйна.

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV (Дмитрий

Александрович Семенов)

Дата на раждане:
3.2.1963 г.
Място на раждане:
Москва

Бивш „заместник министър-председа
тел по финансовите въпроси“ на
т.нар. „Луганска народна република“.
Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

29.11.2014 г.
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127.

Oleg BUGROV (Олег
Бугров)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
29.8.1969 г.

Основания

Бивш „министър на отбраната“ на
т.нар. „Луганска народна република“.

12.3.2016 г.
Дата на впис
ване

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

134.

Alexey Yurevich
MILCHAKOV, известен

още като Fritz, Serbian
(Алексей Юрьевич
МИЛЬЧАКОВ)

135.

Arseny Sergeevich
PAVLOV (известен още

като Motorola)
(Apcéний Сергеевич
ПÁВЛОВ) (известен още
като Моторoла)

137.

Eduard Aleksandrovich
BASURIN (Эдуард

Александрович Басурин)

138.

Alexandr Vasilievich
SHUBIN (Александр
Васильевич ШУБИН)

Дата на раждане:
30.4.1991 г. или
30.1.1991 г.

Командир на „руския“ отряд, въоръ
жена сепаратистка група, участваща в
боевете в Източна Украйна.

Място на раждане:
Санкт Петербург

В качеството си на такъв активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

Дата на раждане:
2.2.1983 г.

Командир на батальон „Спарта“, въо
ръжена сепаратистка група, участваща
в боевете в Източна Украйна.

Място на раждане: Ухта,
Коми

16.2.2015 г.

В качеството си на такъв активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

Дата на раждане:
27.6.1966 г. или
21.6.1966 г.

Т.нар. „заместник-командир“ в Ми
нистерството на отбраната на т.нар.
„Донецка народна република“.

Място на раждане:
Донецк

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

Дата на раждане:
20.5.1972 г. или
30.5.1972 г.

Бивш т.нар. „министър на правосъ
дието“ на незаконната т.нар. „Лу
ганска народна република“. Председа
тел на „Централната избирателна ко
мисия“ на т.нар. „Луганска народна
република“ от октомври 2015 г.

Място на раждане:
Луганск

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи страната.

16.2.2015 г.

16.2.2015 г.

12.3.2016 г.
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140.

Идентифицираща
информация

Sergey Yurevich
IGNATOV (Сергей
Юрьевич ИГНАТОВ)
известен още като:

Т.нар. главнокомандващ на Народната
милиция на т.нар. „Луганска народна
република“.

143.

Ekaterina FILIPPOVA
(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Evgeny Vladimirovich
MANUILOV (Евгений

Дата на раждане:
20.11.1988 г.
Място на раждане:
Красноармейск

Дата на раждане:
5.1.1967 г.

Владимирович
Мануйлов)

145.

Olga BESEDINA (Ольга
Игорева БЕСЕДИНА)

Дата на впис
ване

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи страната.

KUZOVLEV

141.

Основания

L 67/13

Бивш т.нар. „министър на правосъ
дието“ на т.нар. „Донецка народна ре
публика“.

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, тя следователно активно е
подкрепяла действия и политики,
подкопаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.
Т.нар. „министър на приходите и да
нъците“ на т.нар. „Луганска народна
република“.

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.
Дата на раждане:
10.12.1976 г.

Бивш т.нар. „министър на икономиче
ското развитие и търговията“ на
т.нар. „Луганска народна република“.

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, тя следователно активно е
подкрепяла действия и политики,
подкопаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.
148.

Arkady Viktorovich
BAKHIN (Аркадий

Викторович Бахин)

Дата на раждане:
8.5.1956 г.
Място на раждане:
Каунас, Литва

Бивш първи заместник-министър на
отбраната (до 17 ноември 2015 г.), в
качеството си на такъв е подкрепял
разполагането на руски войски в
Украйна.
Според сегашната структура на ру
ското Министерство на отбраната в
тази функция участва в разработва
нето и изпълнението на политиката
на руското правителство. Тези поли
тики застрашават териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта
на Украйна.

16.2.2015 г.
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Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV (Андрей
Валерьевич Картaпoлoв)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
9.11.1963 г.
Място на раждане: ГДР

Основания

Командващ Западния военен окръг от
10 ноември 2015 г. Бивш началник
на главното оперативно управление и
заместник-началник на Генералния
щаб на въоръжените сили на Руската
федерация. Участва активно в разра
ботването и осъществяването на воен
ната кампания на руските сили в
Украйна.

12.3.2016 г.
Дата на впис
ване

16.2.2015 г.

Според обявените дейности на Гене
ралния щаб, като упражнява операти
вен контрол върху въоръжените сили,
той участва активно в разработването
и изпълнението на политиката на ру
ското правителство, застрашаваща те
риториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна.

СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА

Име

Основания

Дата на
вписване

1.

Държавно единно
предприятие на
Република Крим
„Черноморнефтегаз“
(известно преди като
PJSC
Chernomorneftegaz)

На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“ приема резолюция, с
която обявява изземването на активите на предприятието „Чер
номорнефтегаз“, от името на „Република Крим“. Така на практика
предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререги
стрирано на 29 ноември 2014 г. като държавно единно пред
приятие на Република Крим „Черноморнефтегаз“ (ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОР
НЕФТЕГАЗ“). Основател: Министерство на горивата и енергетиката
на Република Крим (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕС
ПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014 г.

2.

Дружество с ограничена
отговорност „Порт
Феодосия“ (известно
преди като Feodosia)

На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“ приема резолюция, с
която обявява изземването на активите на предприятието Feodo
sia от името на „Република Крим“. Така на практика предприя
тието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано
като дружество с ограничена отговорност „Порт Феодосия“ (ОБ
ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДО
СИЯ“) на 9 февруари 2015 г. Основател: Yuri Garyevich Rovin
skiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014 г.

10.

Т.нар. „Народно
опълчение на Донбас“
„Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса“

Незаконна въоръжена сепаратистка група, отговорна за борба
срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, по
този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

Наред с останалото, въоръжената група превзема няколко прави
телствени сгради в Източна Украйна в началото на април
2014 г., като по този начин подкопава териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна.
Бившият ръководител на групата Павел Губарев е отговорен за
превземане на сградата на областната управа в Донецк с прору
ски сили; самопровъзгласил се за „народен губернатор“.

12.3.2016 г.
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13.

Държавно единно
предприятие на град
Севастопол,
„Севастополско морско
пристанище“ (известно
преди като държавно
предприятие
„Севастополско морско
търговско пристанище“
Государственное
предприятие
„Севастопольский
морской торговьй порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Sevastopolski morskoy
torgovy port)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 17 март 2014 г. „Парламентът на Крим“
приема Резолюция № 1757-6/14 за национализация на някои
дружества, собственост на украинските министерства на инфра
структурата и на селското стопанство, с което обявява изземва
нето на активите на държавното предприятие „Севастополско
морско търговско пристанище“ в полза на „Република Крим“.
Така на практика предприятието е конфискувано от кримските
„власти“. По стокооборот това е най-голямото търговско морско
пристанище в Крим. Пререгистрирано на 6 юни 2014 г. като
държавно единно предприятие на град Севастопол, „Севастопол
ско морско пристанище“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
ПОРТ“). Основател: Правителството на Севастопол (Правительство
Севастополя).

25.7.2014 г.

14.

Дружество с ограничена
отговорност „Керченско
морско пристанище“/
„Камъш-Бурун“ (известно
преди като държавно
предприятие „Керченско
морско търговско
пристанище“
Государственное
предприятие
„Керченский морской
торговый порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 17 март 2014 г. „Парламентът на Крим“
приема Резолюция № 1757-6/14 за национализация на някои
дружества, собственост на украинските министерства на инфра
структурата и на селското стопанство, а на 26 март 2014 г. —
Резолюция № 1865-6/14 за държавното предприятие „Кримски
морски пристанища“ („О Государственном предприятии „Крым
ские морские порты“), с която обявява изземването на активите
на държавното предприятие „Керченско морско търговско при
станище“ в полза на „Република Крим“. Така на практика пред
приятието е конфискувано от кримските „власти“. По стокообо
рот това е второто по големина търговско морско пристанище в
Крим. Пререгистрирано на 9 декември 2014 г. като дружество с
ограничена отговорност „Керченско морско пристанище „КамъшБурун“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕР
ЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН“). Основатели: Друже
ство с ограничена отговорност „Восток-Капитал“, регистрирано в
Донецк, Украйна (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ“); дружество с ограничена отговор
ност „Восток“, регистрирано в Донецк, Украйна (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК“); дружество с
ограничена отговорност „Алтком Инвест-Строй“, регистрирано в
Донецк, Украйна (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ“) и дружество с ограничена
отговорност „Алтком-Бетон“, регистрирано в Бориспол, Украйна
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕ
ТОН“).

25.7.2014 г.

15.

Държавно единно
предприятие на
Република Крим
„Универсал-Авиа“
(известно преди като
държавно предприятие
„Универсал-Авиа“
Государственное
предприятие
„Универсал-Авиа“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 24 март 2014 г. „президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1794-6/14 за държавното
предприятие „Универсал-Авиа“ („О Государственном предприятии
„Универсал-Авиа“), с което обявява изземването на активите на
държавното предприятие „Универсал-Авиа“ в полза на „Репуб
лика Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от
кримските „власти“. Пререгистрирано на 15 януари 2015 г. като
държавно единно предприятие на Република Крим „УниверсалАвиа“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА“). Основател: Министерство на транс
порта на Република Крим (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУ
БЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014 г.
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12.3.2016 г.
Дата на
вписване

16.

Федерално държавно
бюджетно предприятие
„Санаториум „Нижняя
Ореанда“ на
администрацията на
президента на Руската
федерация (известно
преди като курорт
„Нижняя Ореанда“
Санаторий „Нижняя
Ореанда“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 21 март 2014 г. „президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1767-6/14 за въпросите по
създаването на сдружение на санаториумите и курортите, с което
обявява изземването на активите на курорт „Нижняя Ореанда“ в
полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е
конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 9 ок
томври 2014 г. като федерално държавно бюджетно предприя
тие „Санаториум „Нижняя Ореанда“на администрацията на пре
зидента на Руската федерация (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
Основател: Администрацията на президента на Руската федера
ция (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ).

25.7.2014 г.

18.

Федерално държавно
бюджетно предприятие
„Промишлено-аграрно
обединение „Масандра“
на администрацията на
президента на Руската
федерация (известно
преди като държавно
предприятие
„Национално
промишлено-аграрно
обединение „Масандра“
Национальное
производственноаграрное объединение
„Массандра“
Nacionalnoye
proizvodstvenno
agrarnoye obyedinenye
„Massandra“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 9 април 2014 г. „президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на Република
Крим от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на
предприятията, институциите и организациите на агро-промиш
ления комплекс на територията на Република Крим, с което обя
вява изземването на активите на националното промишлено-аг
рарно обединение „Масандра“ в полза на „Република Крим“. Така
на практика предприятието е конфискувано от кримските „вла
сти“. Пререгистрирано на 1 август 2014 г. като федерално дър
жавно бюджетно предприятие „Промишлено-аграрно обединение
„Масандра“ на администрацията на президента на Руската феде
рация (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАН
ДРА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ). Основател: Администрацията на президента на Руската фе
дерация (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ).

25.7.2014 г.

19.

Държавно единно
предприятие на
Република Крим
„Национален институт
по лозарство и
винарство „Магарач“
(известно преди като
„Държавното
предприятие —
агрофирма „Магарач“ на
Националния институт
по лозарство и
винарство“
Государственное
предприятие Агрофирма
„Магарач“
Национального
института винограда и
вина „Магарач“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma Magarach“
nacionalnogo instituta
vinograda i vina
„Magarach“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 9 април 2014 г. „Президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на Република
Крим от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на
предприятията, институциите и организациите на агро-промиш
ления комплекс на територията на Република Крим, с което обя
вява изземването на активите на държавното предприятие — аг
рофирма „Магарач“ на Националния институт по лозарство и ви
нарство „Магарач“ в полза на „Република Крим“. Така на прак
тика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пре
регистрирано на 15 януари 2015 г. като държавно единно пред
приятие на Република Крим „Национален научноизследователски
институт по лозарство и винарство „Магарач“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ

25.7.2014 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА

„МАГАРАЧ“). Основател: Министерство на земеделието на Репуб
лика Крим (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ).

12.3.2016 г.
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Дата на
вписване

Име

Основания

20.

Държавно единно
предприятие на
Република Крим „Завод
за шампанизирани вина
„Новый свет“ (известно
преди като държавно
предприятие „Завод за
шампанизирани вина
„Новый свет“
Государственное
предприятие Завод
шампанских вин „Новый
свет“ Gosudarstvenoye
predpriyatiye „Zavod
shampanskykh vin
Novy Svet“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 9 април 2014 г. „президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на Република
Крим от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на
предприятията, институциите и организациите на агро-промиш
ления комплекс на територията на Република Крим, с което обя
вява изземването на активите на държавното предприятие — за
вод за шампанизирани вина „Новый свет“ в полза на „Република
Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от
кримските „власти“. Пререгистрирано на 4 януари 2015 г. като
държавна единно предприятие на Република Крим „Завод за
шампанизирани вина „Новый свет“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАР
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН
„НОВЫЙ СВЕТ“). Основател: Министерство на земеделието на Ре
публика Крим (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕС
ПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014 г.

23.

РУСКА НАЦИОНАЛНА
ТЪРГОВСКА БАНКА

След незаконното анексиране на Крим Руската национална тър
говска банка (RNCΒ) става изцяло собственост на т.нар. „Репуб
лика Крим“. Тя е основен участник на пазара, докато преди анек
сирането не е имала присъствие в Крим. Като изкупува или по
ема управлението на клонове на оттеглящи се банки, действащи
в Крим, RNCΒ предоставя материална и финансова подкрепа на
действията на руското правителство за интегрирането на Крим в
Руската федерация, като по този начин подкопава териториал
ната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/354 НА СЪВЕТА
от 11 март 2016 година
за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки
с оглед на положението в Централноафриканската република
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на
положението в Централноафриканската република (1), и по-специално член 17, параграф 1 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 10 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 224/2014.

(2)

На 7 март 2016 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 2127 (2013) на
Съвета за сигурност на ООН, добави едно лице и едно образувание в списъка на лицата и образуванията,
подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия
регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 март 2016 година.
За Съвета
Председател
A.G. KOENDERS

(1) ОВ L 70, 11.3.2014 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 се добавят следните вписвания:
А. Лица

„9. Joseph KONY (други имена: a) Kony; б) Joseph Rao Kony; в) Josef Kony; г) Le Messie sanglant („Кървавият
месия“).
Длъжност: командващ на Божията армия за съпротива
Дата на раждане: a) 1959 г.; б) 1960 г.; в) 1961 г.; г) 1963 г.; д) 18 септември 1964 г.; е) 1965 г.; ж) (август
1961 г.); з) (юли 1961 г.); и) 1 януари 1961 г.; й) (април 1963 г.)
Място на раждане: a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; б) Odek, Omoro,
Gulu, Uganda; в) Atyak, Uganda.
Гражданство: угандийски паспорт
Адрес: a) Vakaga, Централноафриканска република; б) Haute-Kotto, Централноафриканска република; в) BasseKotto, Централноафриканска република; г) Haut-Mbomou, Централноафриканска република; д) Mbomou,
Централноафриканска република; е) Haut-Uolo, Демократична република Конго; ж) Bas-Uolo, Демократична
република Конго; з) (предполагаем адрес: Kafia Kingi (територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто
окончателен статут все още предстои да бъде определен). Според съобщенията, от януари 2015 г. 500 части на
Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан).
Дата на включване в списъка: 7 март 2016 г.
Друга информация:
Кони е основател и ръководител на Божията армия за съпротива (вж. № 002). Под негово ръководство Божията
армия за съпротива участва в отвличането, убийството и осакатяването на хиляди цивилни в цяла Централна
Африка. Божията армия за съпротива е отговорна за отвличането, разселването, извършването на сексуално
насилие и убийството на стотици хора в ЦАР; плячкосва и унищожава гражданска собственост. Името на бащата
е Luizi Obol. Името на майката е Nora Obol.
Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по
санкциите:
Joseph Kony беше включен в списъка на 7 март 2016 г. съгласно точка 12 и точка 13, букви б), в) и г) от
Резолюция 2262 (2016), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия, насочени срещу мира,
стабилността или сигурността на ЦАР“, „участва в планирането, ръководенето или извършването на действия в
ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на
приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или нарушение на правата на
човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения
на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително
разселване“, „набира или използва деца във въоръжения конфликт в ЦАР в нарушение на приложимото
международно право“ и „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната
експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато и продукти от
видове от дивата флора и фауна“.
Допълнителни сведения:
Кони основава Божията армия за съпротива и бива описван като основател на групировката, религиозен водач,
председател и главнокомандващ. Възникнала в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век, Божията
армия за съпротива се занимава с отвличане, убийства и осакатяване на хиляди цивилни в цяла Централна
Африка. Поради нарастващ военен натиск през 2005 и 2006 г. Кони нарежда на Божията армия за съпротива да
се оттегли от Уганда. Оттогава Божията армия за съпротива действа в Демократична република Конго (ДРК),
Централноафриканската република, Южен Судан и, според сведенията, Судан.
Като лидер на Божията армия за съпротива Kony разработва и прилага стратегията на армията, в това число
периодични нареждания за извършване на нападения и жестоко третиране на цивилното население. От декември
2013 г. под ръководството на Joseph Kony Божията армия за съпротива отвлича, разселва, извършва сексуално
насилие и убива стотици хора в ЦАР и плячкосва и унищожава гражданска собственост. Съсредоточена в
източната част на ЦАР и според твърденията в Kafia Kingi, територия на границата между Судан и Южен Судан,
чийто окончателен статут все още предстои да бъде определен, но военен контрол върху която упражнява Судан,
Божията армия за съпротива напада села и плячкосва храна и провизии. Бойците устройват засади, за да нападат
силите за сигурност, и крадат снаряжението им; освен това бойците от Божията армия за съпротива нападат и
плячкосват села, в които няма военно присъствие. Зачестили са нападенията на Божията армия за съпротива над
диамантени и златни мини.

L 67/20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

12.3.2016 г.

Kony има заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд. МНС е повдигнал срещу него дванадесет
обвинения в престъпления срещу човечеството, сред които убийство, заробване, сексуално заробване, изнасилване,
антихуманни действия, причиняващи тежки телесни повреди и страдание, и двадесет и едно обвинения във
военни престъпления, включващи убийство, жестоко отношение към цивилни лица, умишлено нападение на
цивилно население, ограбване, изнасилване и включване чрез отвличане на деца на възраст под 15 години.
Кони издава периодични нареждания към бунтовниците за плячкосване на диаманти и злато от миньори
занаятчии в източната част на Централноафриканска република. Според твърденията някои от минералите
впоследствие биват пренасяни от групировката на Kony в Судан или се търгуват с местни цивилни и членове на
бившата Селека.
Освен това Kony е наредил на своите бойци да извършват незаконен лов на слонове в националния парк
Garamba в Демократична република Конго, откъдето според сведенията слонските бивни се пренасят през
източната част на Централноафриканската република в Судан, където според сведенията висши служители на
Божията армия за съпротива ги продават и търгуват с тях с търговци и местни служители от Судан. Търговията
със слонова кост съставлява значителен източник на доходи за групировката на Kony. Според съобщения от
януари 2015 г. 500 части на Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан.“
Б. Образувания

„2. АРМИЯ ЗА БОЖИЯ СЪПРОТИВА (други имена: a) LRA; б) Божие движение за съпротива (LRM); в) Божия армия/
движение за съпротива (LRM/A)
Адрес: а) Vakaga, Централноафриканска република; б) Haute-Kotto, Централноафриканска република; в) BasseKotto, Централноафриканска република; г) Haut-Mbomou, Централноафриканска република; д) Mbomou,
Централноафриканска република; е) HautUolo, Демократична република Конго; ж) Bas-Uolo, Демократична
република Конго; з) (предполагаем адрес: Kafia Kingi (територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто
окончателен статут все още предстои да бъде определен). Според съобщения от януари 2015 г. 500 части на
Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан.
Дата на включване в списъка: 7 март 2016 г.
Други сведения: Възниква в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век. Участва в отвличането,
убийството и осакатяването на хиляди цивилни в Централна Африка, включително стотици в Централноафри
канската република. Ръководена е от Joseph Kony.
Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по
санкциите:
Божията армия на съпротивата беше включена в списъка на 7 март 2016 г. съгласно точка 12 и точка 13,
букви б), в) и г) от Резолюция 2262 (2016), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия,
насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР“, „участва в планирането, ръководенето или
извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на
правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или
нарушение на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу
цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и
отвличания и принудително разселване“, „набира или използва деца във въоръжения конфликт в ЦАР в
нарушение на приложимото международно право“ и „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи
чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато и
продукти от видове от дивата флора и фауна“.
Допълнителни сведения:
Възникнала в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век, Божията армия за съпротива извършва
отвличания, убийства и осакатяване на хиляди цивилни в цяла Централна Африка. Поради нарастващ военен
натиск през 2005 и 2006 г. Joseph Kony нарежда на Божията армия за съпротива да се оттегли от Уганда.
Оттогава Божията армия за съпротива действа в Демократична република Конго (ДРК), Централноафриканската
република, Южен Судан и, според сведенията, Судан.
От декември 2013 г. Божията армия за съпротива отвлича, разселва, извършва сексуално насилие и убива стотици
хора в ЦАР и плячкосва и унищожава гражданска собственост. Съсредоточена в източната част на ЦАР и според
твърденията в Kafia Kingi, територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто окончателен статут все
още предстои да бъде определен, но военен контрол върху която упражнява Судан, Божията армия за съпротива
напада села и плячкосва храна и провизии. Бойците устройват засади, за да нападат силите за сигурност, и крадат
снаряжението им; освен това бойците от Божията армия за съпротива нападат и плячкосват села, в които няма
военно присъствие. Зачестили са нападенията на Божията армия за съпротива над диамантени и златни мини.
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Клетките на Божията армия за съпротива често се придружават от пленници, които са принуждавани да работят
като носачи, готвачи и сексуални роби. Божията армия за съпротива извършва основано на пола насилие,
включително изнасилвания на жени и млади момичета.
През декември 2013 г. Божията армия за съпротива отвлича десетки хора в Haute-Kotto. Според сведенията от
началото на 2014 г. Божията армия за съпротива участва в отвличането на стотици цивилни лица в ЦАР.
В началото на 2014 г. бойци от Божията армия за съпротива нападат неколкократно Obo, префектура HautMbomou в източната част на ЦАР.
Между май и юли 2014 г. Божията армия на спасението продължава да извършва нападения в Obo и на други
места в югоизточната част на ЦАР, в т.ч. видимо координирани нападения и отвличания в префектура Mbomou в
началото на юни.
Поне от 2014 г. насам Божията армия на спасението участва в бракониерство и трафик на слонове с цел
генериране на приходи. Съобщава се, че Божията армия на спасението извършва трафик на слонова кост от
националния парк Garamba в северната част на ЦАР в Дарфур, която разменя за оръжия и провизии. Според
сведенията Божията армия на спасението превозва слонски бивни, придобити чрез бракониерство, през ЦАР в
Дарфур, Судан, с цел продажба. Освен това се съобщава, че от началото на 2014 г. Kony дава нареждания на
бойци от Божията армия за съпротива за плячкосване на диаманти и злато от миньори в източната част на ЦАР,
които да бъдат превозвани в Судан. Според сведенията от януари 2015 г. 500 части на Божията армия за
съпротива са били експулсирани от Судан.
В началото на февруари 2015 г. тежковъоръжени бойци от Божията армия за съпротива отвличат цивилни в
Kpangbayanga, Haut-Mbomou, и крадат хранителни продукти.
На 20 април 2015 г. нападение на Божията армия за съпротива и отвличане на деца от Ndambissoua, в
югоизточната част на ЦАР, карат по-голямата част от жителите на селото да избягат. Освен това в началото на
юли 2015 г. Божията армия за съпротива напада няколко села в южната част на префектура Haute-Kotto;
нападенията включват плячкосване, насилие срещу цивилни лица, изгаряне на къщи и отвличане.
От януари 2016 г. приписваните на Божията армия за съпротива нападения се увеличават в Mbomou, HautMbomou и Haute-Kotto, като засягат по-специално миннодобивни райони в Haute-Kotto. Тези нападения
включват плячкосване, насилие срещу цивилни лица, унищожаване на имущество и отвличания. Те водят до
разселване на населението, като това включва около 700 души, потърсили убежище в Bria.“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/355 НА КОМИСИЯТА
от 11 март 2016 година
за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на специфичните изисквания за желатин, колаген и силно рафинирани
продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 10,
параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфичните правила за хигиената на храните от животински
произход, които да се спазват от предприятията за хранителни продукти. С посочения регламент се предвижда поспециално стопанските субекти в областта на храните да осигуряват съответствие със специфичните изисквания по
отношение на суровините, използвани за производството на желатин и колаген, предназначени за консумация от
човека.

(2)

Необходимо е да се осигури, че суровините, използвани за производството на желатин и колаген, предназначени за
консумация от човека, са с източници, които отговарят на изискванията, установени в законодателството на Съюза
във връзка с общественото здраве и здравеопазването на животните.

(3)

Съюзът е силно зависим от вноса на суровини за производство на желатин и колаген. В обектите, произвеждащи
тези суровини, се прилагат специфични видове обработка, за да се изключи опасността от риск за общественото
здраве и здравеопазването на животните, свързан с тези суровини. Поради това е целесъобразно да се разреши тази
обработка преди пускането на пазара в Съюза на суровините.

(4)

Целесъобразно е да се адаптират изискванията по отношение на производствения процес за колаген, за да се
позволят практически промени в случаите, когато дадена промяна не води до различна степен на защитата на
общественото здраве.

(5)

Методите за анализ за проверка на допустимите стойности за остатъчните вещества при желатин и колаген следва
да бъдат адаптирани към най-целесъобразните и най-новите валидирани методи.

(6)

С цел да се гарантира безопасността на някои силно рафинирани продукти, да се осигури прилагането на
разпоредбите на ЕС и да се гарантира лоялна конкуренция по отношение на суровините, идващи от Съюза и от
трети страни, е необходимо да се хармонизират условията и да се установят специфични изисквания за производ
ството на някои силно рафинирани продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека.
Вносът на други продукти от животински произход, за които в приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004
не са предвидени специфични изисквания, остава разрешен в съответствие с Регламент (ЕС) № 1079/2013 на
Комисията (2).

(7)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

(1) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.
(2) Регламент (ЕС) № 1079/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 г. за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти
(ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 292, 1.11.2013 г., стр. 10).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя, както следва:
1) Раздел XIV се изменя, както следва:
а) В глава I точка 4 се заменя със следното:
„4. а) Суровини, които не са преминали обработка за консервиране, различна от охлаждане, замразяване или
бързо замразяване, трябва да идват от обекти, регистрирани или одобрени съгласно Регламент (ЕО)
№ 852/2004 или в съответствие с настоящия регламент.
б) Могат да се използват следните видове обработени суровини:
i)

кости, различни от специфичния рисков материал, както е определен в член 3, параграф 1, буква ж) от
Регламент (ЕО) № 999/2001, идващи от обекти, които са под контрола на компетентния орган и са
включени от него в списък, и подложени на една от следните обработки:
— раздробяват се на парчета от около 15 mm и се обезмасляват с гореща вода при температура
минимум 70 °C в продължение на най-малко 30 минути, минимум 80 °C в продължение на наймалко 15 минути или минимум 90 °C в продължение на най-малко 10 минути, а след това се
разделят и след това се измиват и изсушават в продължение на най-малко 20 минути под струя
горещ въздух с начална температура от минимум 350 °C или в продължение на 15 минути под
струя горещ въздух с начална температура над 700 °C;
— сушат се на слънце в продължение на най-малко 42 дни при средна температура от минимум
20 °С;
— киселинна обработка, при която рН в сърцевината се поддържа на стойност под 6 в продължение на
най-малко един час преди сушенето;

ii) дебели и други кожи от домашни преживни животни, свински кожи, кожи от домашни птици и дебели
и други кожи от дивеч, идващи от обекти, които са под контрола на компетентния орган и са включени
от него в списък, и подложени на една от следните обработки:
— алкална обработка за постигане на pH > 12 в сърцевината, последвано от осоляване в продължение
на най-малко седем дни;
— сушенене в продължение на най-малко 42 дни при температура минимум 20° С,
— киселинна обработка, при която рН в сърцевината се поддържа на стойност под 5 в продължение на
минимум един час;
— цялостна алкална обработка при рН > 12 в продължение на най-малко 8 часа;
iii) кости, различни от специфичния рисков материал, както е определен в член 3, параграф 1, буква ж) от
Регламент (ЕО) № 999/2001, дебели и други кожи от домашни преживни животни, свински кожи,
кожи от домашни птици, рибешки кожи и дебели и други кожи от дивеч, които са били подложени на
обработка, различна от посочената в подточка i) или ii), и които идват от обекти, регистрирани или
одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 или в съответствие с настоящия регламент.
За целите на първите две тирета от буква б), подточка ii) продължителността на обработките може да включва
и времето за транспортиране.
Обработените суровини, посочени в буква б), подточка i) и буква б), подточка ii), трябва да бъдат получени от:
— домашни и отглеждани в стопанства преживни животни, свине и домашни птици, които са заклани в
кланица, а след проверката преди настъпване на смъртта и след настъпване на смъртта кланичните им
трупове са обявени за годни за консумация от човека, или
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— от умъртвен дивеч, за чиито трупове е установено, че са годни за консумация от човека при проверката след
настъпване на смъртта.“;
б) В глава II се добавя следната точка 3:
„3. След ветеринарните проверки, предвидени в Директива 97/78/ЕО, и без да се засягат условията, определени в
член 8, параграф 4 от посочената директива, суровините, които се използват за производството на желатин,
предназначен за консумация от човека, и за които се изисква ветеринарно сертифициране, трябва да бъдат
транспортирани директно до обекта по предназначение.
Вземат се всички предпазни мерки, включително безопасно унищожаване на животинските странични
продукти, отпадъците, неизползвания или излишен материал, за да се избегне рискът от разпространение на
болестите по животните.“;
в) Глава IV се заменя със следното:
„ГЛАВА IV: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОТОВИТЕ ПРОДУКТИ

Предприятията за хранителните продукти трябва да гарантират, че желатинът е в границите на допустимите
стойности за остатъчните вещества, дадени в следната таблица.
Остатъчно вещество

Допустима стойност

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Европейска фармакопея, последно издание)

50 ppm

H2O2 (Европейска фармакопея, последно издание)

10 ppm“

2) Раздел XV се изменя, както следва:
а) Във въведението точка 1 се заменя със следното:
„1. Стопанските субекти в областта на храните, които се занимават с производството на колаген, трябва да
осигурят съответствието му с изискванията на настоящия раздел. Без да се засягат други разпоредби,
продуктите, получени от колаген, трябва да са направени от колаген, който съответства на изискванията на
настоящия раздел.“;
б) В глава I точка 4 се заменя със следното:
„4. а) Суровини, които не са преминали обработка за консервиране, различна от охлаждане, замразяване или
бързо замразяване, трябва да идват от обекти, регистрирани или одобрени съгласно Регламент (ЕО)
№ 852/2004 или в съответствие с настоящия регламент.
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б) Могат да се използват следните видове обработени суровини:
i)

кости, различни от специфичния рисков материал, както е определен в член 3, параграф 1, буква ж) от
Регламент (ЕО) № 999/2001, идващи от обекти, които са под контрола на компетентния орган и са
включени от него в списък, и подложени на една от следните обработки:
— раздробяват се на парчета от около 15 mm и се обезмасляват с гореща вода при температура
минимум 70 °C в продължение на най-малко 30 минути, минимум 80 °C в продължение на наймалко 15 минути или минимум 90 °C в продължение на най-малко 10 минути, а след това се
разделят и след това се измиват и изсушават в продължение на най-малко 20 минути под струя
горещ въздух с начална температура от минимум 350 °C или в продължение на 15 минути под
струя горещ въздух с начална температура над 700 °C;
— сушат се на слънце в продължение на най-малко 42 дни при средна температура от най-малко
20 °С;
— киселинна обработка, при която рН в сърцевината се поддържа на стойност под 6 в продължение на
поне един час преди сушенето;

ii) дебели и други кожи от домашни преживни животни, свински кожи, кожи от домашни птици и дебели
и други кожи от дивеч, идващи от обекти, които са под контрола на компетентния орган и са включени
от него в списък, и подложени на една от следните обработки:
— алкална обработка за постигане на pH > 12 в сърцевината, последвано от осоляване в продължение
на най-малко седем дни;
— сушене в продължение на най-малко 42 дни при температура минимум 20° С;
— киселинна обработка, при която рН в сърцевината се поддържа на стойност под 5 в продължение на
минимум един час;
— цялостна алкална обработка при рН > 12 в продължение на най-малко 8 часа;
iii) кости, различни от специфичния рисков материал, както е определен в член 3, параграф 1, буква ж) от
Регламент (ЕО) № 999/2001, дебели и други кожи от домашни преживни животни, свински кожи,
кожи от домашни птици, рибешки кожи и дебели и други кожи от дивеч, които са били подложени на
обработка, различна от посочената в подточка i) или ii), и които идват от обекти, регистрирани или
одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 или в съответствие с настоящия регламент.
За целите на първите две тирета от буква б), точка ii) продължителността на обработките може да включва и
времето за транспортиране.
Обработените суровини, посочени в буква б), трябва да бъдат получени от:
— домашни и отглеждани в стопанства преживни животни, свине и домашни птици, които са заклани в
кланица, а след проверката преди настъпване на смъртта и след настъпване на смъртта кланичните им
трупове са обявени за годни за консумация от човека, или
— от умъртвен дивеч, за чийто труп е установено, че е годен за консумация от човека при проверката след
настъпване на смъртта.“;
в) В глава II се добавя следната точка 3:
„3. След ветеринарните проверки, предвидени в Директива 97/78/ЕО, и без да се засягат условията, определени в
член 8, параграф 4 от посочената директива, суровините, които се използват за производството на колаген,
предназначен за консумация от човека, и за които се изисква ветеринарно сертифициране, трябва да бъдат
транспортирани директно до обекта по предназначение.
Вземат се всички предпазни мерки, включително безопасно унищожаване на животинските странични
продукти, отпадъците, неизползвания или излишен материал, за да се избегне рискът от разпространение на
болестите по животните.“;
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г) В глава III точка 1 се заменя със следното:
„1. При процеса на производство на колаген трябва да се гарантира, че:
а) целият костен материал от преживни животни, получен от животни, които са родени, отгледани или
заклани в страни или региони с контролиран или неопределен риск от СЕГ, както е определено в член 5 от
Регламент (ЕО) № 999/2001, преминава през процес, с който се гарантира, че целият костен материал е бил
фино смлян и обезмаслен с гореща вода и обработен с разтвор на солна киселина (с минимална
концентрация от 4 % и pH < 1,5) в продължение на най-малко два дни; тази обработка трябва да бъде
последвана от регулиране на рН чрез използване на киселина или основа, последвано от:
i) едно или повече изплаквания и поне един от следните процеси:
— филтрация,
— смилане,
— екструдиране;
ii) или който и да било друг одобрен еквивалентен процес;
б) суровините, различни от посочените в буква а), трябва да бъдат подложени на обработка, което включва
измиване, регулиране на pH чрез използване на киселина или основа, последвано от:
i) едно или повече изплаквания и поне един от следните процеси:
— филтрация,
— смилане,
— екструдиране;
ii) или който и да било друг одобрен еквивалентен процес.“;
д) Глава IV се заменя със следното:
„ГЛАВА IV: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОТОВИТЕ ПРОДУКТИ

Стопанските субекти в областта на храните трябва да гарантират, че колагенът е в границите на допустимите
стойности за остатъчните вещества, дадени в следната таблица.
Остатъчно вещество

Допустима стойност

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm
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Допустима стойност

Zn

50 ppm

SO2 (Европейска фармакопея, последно издание)

50 ppm

H2O2 (Европейска фармакопея, последно издание)

10 ppm“

3) Добавя се следният раздел XVI:
„РАЗДЕЛ XVI: СИЛНО РАФИНИРАНИ ХОНДРОИТИН СУЛФАТ, ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА, ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ
ХИДРОЛИЗИРАН ХРУЩЯЛ, ХИТОЗАН, ГЛЮКОЗАМИН, СИРИЩЕ, ИХТИОКОЛ И АМИНОКИСЕЛИНИ

1. Стопанските субекти в областта на храните, които произвеждат следните силно рафинирани продукти от
животински произход:
а) хондроитин сулфат;
б) хиалуронова киселина;
в) други продукти от хидролизиран хрущял;
г) хитозан;
д) глюкозамин;
е) сирище;
ж) ихтиокол;
з) аминокиселини, които са разрешени като хранителни добавки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета (*),
трябва да гарантират, че с обработката на използваните суровини се елиминира всякакъв риск за здравеопазването
на животните или общественото здраве.
2. Суровините, използвани за производството на силно рафинирани продукти, посочени в точка 1, трябва да са
получени от:
а) животни (включително пера от животни), които са заклани в кланица, а след проверката преди настъпване на
смъртта и след настъпване на смъртта кланичните им трупове са обявени за годни за консумация от човека, или
б) рибни продукти, които са в съответствие с раздел VIII.
Човешка коса не може да бъде използвана като източник за производството на аминокиселини.
(*) Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).“

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 март 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

12.3.2016 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/356 НА КОМИСИЯТА
от 11 март 2016 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и
зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при
внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това
настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 март 2016 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa ( )

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на
Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с
трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код
„ZZ“ означава „с друг произход“.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (EС) 2016/357 НА СЪВЕТА
от 15 януари 2016 година
относно позицията, която да се заеме от Европейския съюз в Съвета за стабилизиране и
асоцииране ЕС—бивша югославска република Македония относно участието на бившата
югославска република Македония като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз
за основните права и съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в
членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007, включително разпоредбите за участието в
инициативи, предприети от Агенцията, за финансовото участие и за персонала
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 352 във връзка с член 218,
параграф 9 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

Европейският съвет в Люксембург през 1997 г. определи участието в агенциите на Съюза като начин за ускоряване
на изпълнението на предприсъединителната стратегия. В заключенията на Европейския съвет се предвижда, че
„агенциите на Съюза, в които страните кандидатки могат да участват, ще бъдат определени конкретно за всяка
отделна страна“.

(2)

В Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета (1) се предвижда, че Агенцията на Европейския съюз за основните права
(„агенцията“) е открита за участие на страни кандидатки в рамката, определена в членове 4 и 5 от същия
регламент.

(3)

Бившата югославска република Македония споделя целите на агенцията и приема приложното поле и описанието
на задачите на агенцията, съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 168/2007.

(4)

Крайната цел на бившата югославска република Македония е да стане член на Съюза и участието ѝ в агенцията ще
помогне на бившата югославска република Македония да постигне тази цел,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен
Позицията, която трябва да се заеме от Европейския съюз в Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—бивша югославска
република Македония относно участието на бившата югославска република Македония като наблюдател в работата на
Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това се основава на проекторешението
на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕО—бивша югославска република Македония, приложено към настоящото
решение.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2016 година.
За Съвета
Председател
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

(1) Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (ОВ L 53,
22.2.2007 г., стр. 1).
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ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/2016 НА СЪВЕТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—БИВША
ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
от
относно участието на бившата югославска република Македония като наблюдател в работата на
Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това в
съответствие с рамката, определена в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета,
включително разпоредбите за участието в инициативи, предприети от Агенцията, за финансовото
участие и за персонала
СЪВЕТЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ,

като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави
членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (1),
като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския
съюз за основните права (2), и по-специално член 28, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

Европейският съвет в Люксембург през 1997 г. определи участието в агенциите на Съюза като начин за ускоряване
на изпълнението на предприсъединителната стратегия. В заключенията на Европейския съвет се предвижда, че
„агенциите, в които страните кандидатки могат да участват, ще бъдат определени конкретно за всяка отделна
страна“.

(2)

Бившата югославска република Македония споделя целите на Агенцията на Европейския съюз за основните права
(„агенцията“) и приема приложното поле и описанието на задачите на агенцията, съгласно предвиденото в
Регламент (ЕО) № 168/2007.

(3)

Целесъобразно е да се позволи на бившата югославска република Македония да участва като наблюдател в
работата на агенцията и да се установят редът и условията за такова участие, включително разпоредби за участието
в инициативи, предприети от агенцията, за финансовото участие и за персонала.

(4)

Целесъобразно е също така агенцията да работи по въпроси на основните права в бивша югославска република
Македония в рамките на приложното поле на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, доколкото това
е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на страната в съответствие с това на Съюза.

(5)

В съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейските
общности, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета, директорът на агенцията може да
разреши назначаването на граждани на бившата югославска република Македония, които се ползват с пълния обем
на гражданските си права,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
В качеството си на страна кандидатка бившата югославска република Македония участва като наблюдател в Агенцията на
Европейския съюз за основните права, създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007.

Член 2
1.
Агенцията може да работи по въпроси на основните права в бившата югославска република Македония в рамките
на приложното поле на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, доколкото това е необходимо за
постепенното привеждане на законодателството на страната в съответствие с това на Съюза.
2.
За тази цел агенцията ще може да изпълнява в бившата югославска република Македония задачите, предвидени в
членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007.
(1) ОВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 13.
(2) ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
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Член 3
Бившата югославска република Македония участва във финансирането на дейностите на агенцията, посочени в член 4 от
Регламент (ЕО) № 168/2007, в съответствие с приложението към настоящото решение.
Член 4
1.
Бившата югославска република Македония назначава като наблюдател и заместник-наблюдател лица, които
отговарят на критериите, предвидени в член 12, параграф 1 от Регламент (EО) № 168/2007. Те могат да участват в
работата на управителния съвет на равни начала с членовете и заместник-членовете, назначени от държавите-членки, но
без право на глас.
2.
Бившата югославска република Македония определя един държавен служител за национален служител за връзка,
както е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007.
3.
В срок от четири месеца след влизането в сила на настоящото решение бившата югославска република Македония
съобщава на Европейската комисия имената, квалификациите и данните за връзка на лицата, посочени в параграфи 1 и 2.
Член 5
Данните, предоставяни на агенцията или разпространявани от нея, могат да бъдат публикувани и се предоставят на
обществеността, при условие че поверителната информация се ползва със същата степен на защита в бившата югославска
република Македония, с каквато се ползва в рамките на Съюза.
Член 6
Агенцията разполага в бившата югославска република Македония със същата правоспособност, каквато се предоставя на
правните субекти съгласно правото на бившата югославска република Македония.
Член 7
За да могат агенцията и нейният персонал да изпълняват задачите си, бившата югославска република Македония им
предоставя същите привилегии и имунитети, както посочените в членове 1—4, член 5, член 6, членове 10—13, член 15,
член 17 и член 18 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за
Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.
Член 8
Всяка от страните предприема всички необходими общи или специфични мерки за изпълнение на задълженията си по
настоящото решение и уведомява Съвета за стабилизиране и асоцииране за тях.
Член 9
Настоящото решение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на приемането му.

Съставено в … на
За Съвета за стабилизиране и асоцииране
Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ В АГЕНЦИЯТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

1. Финансовото участие, което бившата югославска република Македония трябва да заплати към общия бюджет на
Европейския съюз, за да участва в Агенцията на Европейския съюз за основните права („агенцията“), установено в
точка 2, представлява пълният размер на разходите за участието ѝ в агенцията.
2. Финансовото участие, което бившата югославска република Македония трябва да заплати към общия бюджет на
Европейския съюз е, както следва:
Година 1:

165 000 EUR

Година 2:

170 000 EUR

Година 3:

175 000 EUR

3. Възможната финансова подкрепа по програми на Съюза за подпомагане ще се договаря отделно съгласно съответната
програма на Съюза.
4. Финансовото участие на бившата югославска република Македония ще се управлява в съответствие с Финансовия
регламент (1), приложим към общия бюджет на Европейския съюз.
5. Пътните и дневните разноски на представителите и експертите на бившата югославска република Македония,
направени с цел участие в дейностите на агенцията или в срещи, свързани с изпълнението на работната програма на
агенцията, се възстановяват от агенцията на същите основания и в съответствие с процедурите, които са понастоящем в
сила за държавите-членки на Съюза.
6. След влизането в сила на настоящото решение и в началото на всяка следваща година Комисията ще изпраща на
бившата югославска република Македония покана за внасяне на средства в размер, съответстващ на финансовото ѝ
участие в агенцията съгласно настоящото решение. За първата календарна година от участието си бившата югославска
република Македония ще плати финансово участие, изчислено пропорционално от датата на включването си до края
на годината. За следващите години финансовото участие ще се определя в съответствие с настоящото решение.
7. Това финансово участие се изразява в евро и плащанията се извършват по банкова сметка в евро на Комисията.
8. Бившата югославска република Македония ще изплаща своето финансово участие в съответствие с поканата за внасяне
на средства за своята част най-късно 30 дни, след като поканата за внасяне на средства е изпратена от Комисията.
9. Всяко забавяне в плащането на финансовото участие поражда задължение за заплащане от страна на бившата
югославска република Македония на лихва върху дължимата сума, считано от датата на падежа. Лихвеният процент
съответства на процента, прилаган към датата на падежа от Европейската централна банка за нейните операции в евро,
увеличен с 1,5 процентни пункта.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/358 НА СЪВЕТА
от 8 март 2016 година
за даване на разрешение на Френската република да прилага намалени нива на данъчно облагане
за бензина и газьола, използвани като моторно гориво, в съответствие с член 19 от Директива
2003/96/ЕО
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната
рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1), и по-специално член 19 от
нея,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

С Решение за изпълнение 2013/193/ЕС на Съвета (2) на Френската република (наричана по-долу „Франция“) се
дава разрешение да прилага за срок от три години намалени нива на данъчно облагане за газьола и безоловния
бензин, използвани като моторно гориво, за целите на административна реформа, включваща децентрализацията на
някои конкретни правомощия, упражнявани преди това от централното правителство. Срокът на действие на
Решение 2013/193/ЕС изтече на 31 декември 2015 г.

(2)

С писмо от 20 октомври 2015 г. Франция поиска разрешение да допусне френските региони да продължат да
прилагат намалени ставки на данъчно облагане, които да не надхвърлят 17,7 EUR на 1 000 литра безоловен
бензин и 11,5 EUR на 1 000 литра газьол, за допълнителен срок от две години след 31 декември 2015 г.

(3)

Решение за изпълнение 2013/193/ЕС беше прието, тъй като поисканата от Франция мярка отговаря на всички
условия, посочени в член 19 от Директива 2003/96/ЕО, който позволява освобождаване от данъци или намаление
на данъците само по специфични причини, свързани с политиките. По-специално беше преценено, че мярката няма
да бъде пречка за правилното функциониране на вътрешния пазар. Беше преценено също така, че тя е съобразена
със съответните политики на Съюза.

(4)

Националната мярка е част от политика, имаща за цел да увеличи административната ефективност чрез развиване
на обществени услуги с по-добро качество и на по-ниска цена, както и на политика на децентрализация. Франция
възнамерява да предложи на регионите допълнителен стимул да подобрят качеството на своята администрация по
прозрачен начин. В това отношение Решение за изпълнение 2013/193/ЕС изисква намаленията да бъдат свързани с
обективните социално-икономически условия в регионите, в които се прилагат. Ето защо редица региони, в които
размерът на брутния вътрешен продукт е по-нисък от средния или нивото на безработица е по-високо от средното,
прилагат по-ниски ставки. Като цяло националната мярка се основава на специфични съображения, свързани с
политиките.

(5)

Предвид тесните граници, определени за намалението на данъчните ставки на регионална основа, както и
изключването от мярката на търговския газьол, използван като гориво, рискът от нарушения на конкуренцията на
вътрешния пазар е много малък.

(6)

Не се съобщава и за пречки пред правилното функциониране на вътрешния пазар по отношение по-специално на
движението на въпросните продукти в тяхното качество на продукти, облагани с акциз.

(7)

Мярката ще бъде предшествана от увеличение на данъка. При тези обстоятелства и с оглед на условията за даване
на разрешение, както и на натрупания опит, на настоящия етап изглежда, че националната мярка не е в
противоречие с политиките на Съюза в областта на енергетиката и изменението на климата.

(8)

От член 19, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО следва, че всяко разрешение, дадено съгласно посочения член,
трябва да бъде строго ограничено във времето. Франция поиска разрешението да се даде за срок от две години.
Следователно е целесъобразно да се ограничи срокът на прилагане на настоящото решение до две години.

(1) ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.
(2) Решение за изпълнение 2013/193/ЕС на Съвета от 22 април 2013 г. за предоставяне на разрешение на Френската република да прилага
диференцирано ниво на данъчно облагане върху моторните горива в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО (ОВ L 113,
25.4.2013 г., стр. 15).
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(9)

Следва да се гарантира, че Франция ще може да прилага конкретното намаление, което е предмет на настоящото
решение, като продължи без прекъсване практиката, съществуваща преди 1 януари 2016 г. съгласно Решение за
изпълнение 2013/193/ЕС. Исканото разрешение следва съответно да бъде дадено, считано от 1 януари 2016 г.

(10)

Настоящото решение не засяга прилагането на правилата на Съюза относно държавните помощи,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
1.
На Франция се дава разрешение да прилага намалени ставки на данъчно облагане за безоловния бензин и газьола,
използвани като моторно гориво. За търговския газьол, използван като гориво, по смисъла на член 7, параграф 2 от
Директива 2003/96/ЕО, не се допускат такива намаления.
2.
На административните региони може да се разреши да прилагат диференцирани намаления, ако са спазени следните
условия:
а) намаленията да не превишават 17,7 EUR на 1 000 литра безоловен бензин и 11,5 EUR на 1 000 литра газьол;
б) намаленията да не превишават разликата между нивата на данъчно облагане за нетърговския газьол, използван като
гориво, и търговския газьол, използван като гориво;
в) намаленията да са свързани със социално-икономическите условия на регионите, в които се прилагат;
г) прилагането на регионални намаления да не води до осигуряване на конкурентно предимство на даден регион в
търговията в рамките на Съюза.
3.
Намалените ставки трябва да съответстват на изискванията на Директива 2003/96/ЕО, и по-специално на
минималните данъчни ставки, предвидени в член 7 от нея.
Член 2
Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.
Прилага се от 1 януари 2016 г.
Срокът му на действие изтича на 31 декември 2017 г.
Член 3
Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 8 март 2016 година.
За Съвета
Председател
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

12.3.2016 г.
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РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/359 НА СЪВЕТА
от 10 март 2016 година
за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на
Украйна
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1) относно ограничителни мерки във връзка с
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(2)

На 14 септември 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1524 (2), с което поднови мерките за
допълнителен срок от шест месеца.

(3)

С оглед на продължаващите действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна, срокът на действие на Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде удължен с още шест
месеца.

(4)

Съветът направи преглед на отделните посочвания. Приложението следва да бъде изменено, а вписванията за три
починали лица следва да бъдат заличени.

(5)

Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Решение 2014/145/ОВППС се изменя, както следва:
1) в член 6 втора алинея се заменя със следното:
„Настоящото решение се прилага до 15 септември 2016 г.“;
2) приложението се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.
За Съвета
Председател
K.H.D.M. DIJKHOFF

(1) Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или
застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).
(2) Решение (ОВППС) 2015/1524 на Съвета от 14 септември 2015 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни
мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна
(ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 157).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Следните лица се заличават от списъка, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС:
ЛИЦА

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II. Вписванията за посочените по-долу лица и
Решение 2014/145/ОВППС, се заменят със следното:

образувания,

съдържащи

се

в

приложението

към

СПИСЪК НА ЛИЦАТА
Име

1.

Идентифицираща
информация

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Дата на раждане:
26.11.1972 г.

Sergei Valerievich

Място на раждане:
Beltsy (Bălți),
понастоящем Република
Молдова

AKSENOV (Сергей
Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергiй

Валерiйович Аксьонов)

Основания

Аксьонов е избран за „министърпредседател на Крим“ в кримската
Върховна рада на 27 февруари
2014 г. в присъствието на проруски
въоръжени лица. На 1 март 2014 г.
неговото „избиране“ е обявено за про
тивоконституционно от изпълнява
щия длъжността президент на
Украйна Александър Турчинов. Ак
сьонов лобира активно за „референ
дума“ от 16 март 2014 г. и е един от
подписалите „договора за присъеди
няването на Крим към Руската феде
рация“ на 18 март 2014 г. На
9 април 2014 г. той е назначен от
президента Путин за изпълняващ
длъжността „държавен глава“ на
т.нар. „Република Крим“. На 9 октом
ври 2014 г. официално е избран за
„държавен глава“ на т.нар. „Република
Крим“. Аксьонов впоследствие издава
постановление за комбиниране на
службата на „държавния глава“ с тази
на „министър-председателя“.

Дата на
вписване

17.3.2014 г.

Член на Държавния съвет на Русия.
2.

Vladimir Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич
Константинов)

Дата на раждане:
19.11.1956 г.
Място на раждане:
Владимировка,
(Vladimirovka, известно
още като Vladimirovca),
Слободзейски район,
Молдовска ССР
(понастоящем Република
Молдова) или Богомол,
Молдавска ССР

Като председател на Върховния съвет
на Автономната република Крим
Константинов изиграва значима роля
за решенията, взети от Върховната
рада относно „референдума“ срещу те
риториалната цялост на Украйна и
призовава избирателите да гласуват в
полза на независимостта на Крим.
Той е един от подписалите „договора
за присъединяването на Крим към Ру
ската федерация“ на 18 март 2014 г.
От 17 март 2014 г. е „председател на
„Държания съвет“ на т.нар. „Репуб
лика Крим“.

17.3.2014 г.
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Име

3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
Темиргалиев)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
15.8.1976 г.
Място на раждане: Улан
Уде, Бурятска автономна
ССР (РСФСР)

Основания

Като бивш заместник министър-пред
седател на Крим Темиргалиев изиг
рава значима роля за решенията,
взети от Върховната рада относно „ре
ферендума“ срещу териториалната ця
лост на Украйна. Той лобира активно
за присъединяването на Крим към Ру
ската федерация.

L 67/39
Дата на
вписване

17.3.2014 г.

На 11 юни 2014 г. подава оставка от
длъжността си на „първи заместник
министър-председател“ на т.нар. „Ре
публика Крим“.

5.

Aleksei Mikhailovich
CHALIY (Алексей

6.

Дата на раждане:
13.6.1961 г.

Михайлович Чалый)

Място на раждане:
Москва или Севастопол

Pyotr Anatoliyovych
Zima (Пётр Анатольевич
Зима)

Дата на раждане:
29.3.1965 г.

Чалий става „народен кмет на Сева
стопол“ с публични овации на 23 фе
вруари 2014 г. и приема този „из
бор“. Той води активна кампания за
превръщането на Севастопол в от
делна единица на Руската федерация
след референдум от 16 март 2014 г.
Той е един от подписалите „договора
за присъединяването на Крим към Ру
ската федерация“ на 18 март 2014 г.
Изпълнява длъжността „губернатор“
на Севастопол в периода 1—14 април
2014 г. и е бивш „избран“ за предсе
дател на Законодателното събрание
на град Севастопол.

17.3.2014 г.

На 3 март 2014 г. Зима е назначен за
новия ръководител на кримската
служба за сигурност (SBU) от „минис
тър-председателя“ Аксьонов и приема
назначението си. Той е предоставял
значима информация, в т.ч. база
данни, на руските разузнавателни
служби (SBU). Тази информация
включва данни за активисти на Евро
майдан и защитници на правата на
човека в Крим. Той изиграва значима
роля, за да се попречи на украин
ските власти да упражняват контрол
върху територията на Крим. На
11 март 2014 г. бивши офицери на
SBU в Крим обявяват създаването на
независима служба за сигурност на
Крим.

17.3.2014 г.
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8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV (Сергей
Павлович Цеков)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
29.9.1953 г. или
23.9.1953 г., или
28.9.1953 г.
Място на раждане:
Симферопол

Основания

Като заместник-председател на Вър
ховната рада на Крим Цеков ини
циира заедно със Сергей Аксьонов не
законното сваляне на правителството
на Автономната република Крим. Той
привлича към това действие Влади
мир Константинов, заплашвайки го с
уволнение. Публично признава, че
инициативата да се поканят руски
военни да окупират Върховната рада
на Крим е дошла от депутати в Пар
ламента на Крим. Един от първите
кримски лидери, които публично по
искаха присъединяването на Крим
към Русия.

12.3.2016 г.
Дата на
вписване

17.3.2014 г.

Член на Съвета на федерацията на Ру
ската федерация от т.нар. „Република
Крим“.

9.

11.

14.

Ozerov, Viktor
Alekseevich (Виктор
Алексеевич Озеров)

Klishas, Andrei
Aleksandrovich (Андрей
Александрович Клишас)

TOTOONOV, Aleksandr

Borisovich (Александр
Борисович Тотоонов)

Дата на раждане:
5.1.1958 г.
Място на раждане:
Абакан, Хакасия

Дата на раждане:
9.11.1972 г.
Място на раждане:
Свердловск

Дата на раждане:
3.4.1957 г.
Място на раждане:
Орджоникидзе, Северна
Осетия

Председател на Комисията за сигур
ност и отбрана към Съвета на федера
цията на Руската федерация.

17.3.2014 г.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името
на Комисията за сигурност и отбрана
към Съвета на федерацията, публично
подкрепя в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени
сили в Украйна.

Председател на Комисията по консти
туционно право към Съвета на феде
рацията на Руската федерация.

17.3.2014 г.

На 1 март 2014 г. Клишас публично
подкрепя в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени
сили в Украйна. В публични изказва
ния Клишас се опитва да обоснове
руска военна намеса в Украйна с
твърдението, че „украинският прези
дент подкрепя молбата на кримските
власти към президента на Руската фе
дерация да предостави всеобхватна
помощ в защита на гражданите на
Крим“.

Член на Комисията по международни
отношения към Съвета на федера
цията на Руската федерация.
На 1 март 2014 г. Тотоонов пу
блично подкрепя в Съвета на федера
цията разполагането на руски въоръ
жени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

12.3.2016 г.
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15.

PANTELEEV, Oleg

Evgenevich (Олег
Евгеньевич Пантелеев)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
21.7.1952 г.
Място на раждане:
Житниковское,
Курганска област

Основания

Бивш първи заместник-председател на
Комисията по парламентарни въпроси
към Съвета на федерацията.

L 67/41
Дата на
вписване

17.3.2014 г.

На 1 март 2014 г. Пантелеев пу
блично подкрепя в Съвета на федера
цията разполагането на руски въоръ
жени сили в Украйна.
Понастоящем първи заместник-губер
натор на Курганска област и ръково
дител на делегацията на правител
ството на Курганска област в прави
телството на Руската федерация.

19.

VITKO, Aleksandr

Viktorovich (Александр
Викторович Витко)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (моминско
име DMITRIYEVA) (Елена

Борисовна Мизулина
(моминско име
Дмитриева)

Дата на раждане:
13.9.1961 г.

Командващ Черноморския флот, ад
мирал.

Място на раждане:
Витебск (Белоруска ССР)

Командва руските сили, окупирали
суверенна територия на Украйна.

Дата на раждане:
9.12.1954 г.

Бивш депутат в Държавната дума. Ав
тор и съвносител на неотдавнашните
законодателни предложения в Русия,
които биха дали възможност региони
от други държави да се присъединят
към Русия без предварителното съгла
сие на централните си власти.

Място на раждане: Буй,
Костромска област

17.3.2014 г.

21.3.2014 г.

От септември 2015 г. е член на Съ
вета на федерацията от Омски регион.

36.

Oleg Genrikhovich
SAVELYEV (Олег

Генрихович Савельев)

Дата на раждане:
27.10.1965 г.
Място на раждане:
Ленинград

Бивш министър на кримските въ
проси. Отговорен за интеграцията на
анексираната Автономна република
Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

Понастоящем заместник-ръководител
на руската правителствена админи
страция, отговаря за организацията
на работата на правителствената ко
мисия за социално-икономическото
развитие на т.нар. „Република Крим“.

45.

Andriy Yevgenovych
PURGIN (Андрiй

Евгенович Пургiн),
Andrei Еvgenevich
PURGIN (Андрей
Евгеньевич Пургин)

Дата на раждане:
26.1.1972 г.
Място на раждане:
Донецк

Активен участник и организатор на
сепаратистки действия, координатор
на действията на „руските туристи“ в
Донецк. Съосновател на „Гражданска
инициатива в Донбас за Евразийския
съюз“. До 4 септември 2015 г. е
„председател“ на „Народния съвет на
Донецката народна република“.

29.4.2014 г.
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46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN (Денис
Володимирович
Пушилiн),
Denis Vladimirovich
PUSHILIN (Денис
Владимирович
Пушилин)

47.

TSYPLAKOV Sergey

Gennadevich (Цыплаков
Сергей Геннадьевич)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN (Игорь

53.

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
9.5.1981 г. или
9.5.1982 г.
Място на раждане:
Makiikva (Донецка
област)

Дата на раждане:
1.5.1983 г.
Място на раждане:
Khartsyzsk, Донецка
област

Дата на раждане:
17.12.1970 г.

Всеволодович Гиркин)
(известен още като Igor
STRELKOV Ihor
STRIELKOV)

Място на раждане:
Москва

Oleg Grigorievich

Дата на раждане:
19.12.1962 г.

KOZYURA (Олег

Григорьевич Козюра)

Място на раждане:
Запорожие

Основания

12.3.2016 г.
Дата на
вписване

Един от ръководителите на „Донец
ката народна република“. Участвал в
завземането и окупацията на регио
налната администрация. Активен го
ворител на сепаратистите. До 4 сеп
тември 2015 г. т.нар. „заместникпредседател“ на „Народния съвет“ на
т.нар. „Донецка народна република“.
От 4 септември 2015 г. е „председа
тел“ на „Народния съвет на Донец
ката народна република“.

29.4.2014 г.

Един от ръководителите на идеологи
чески радикалната организация „На
родна милиция на Донбас“. Участвал
активно в завземането на редица дър
жавни сгради в Донецка област.

29.4.2014 г.

Идентифициран като служител на
Главна дирекция „Разузнаване“ на Ге
нералния щаб на въоръжените сили
на Руската федерация (ГРУ). Участвал
в инциденти в Славянск. Ръководител
на общественото движение „Новору
сия“. Бивш „министър на отбраната“
на т.нар. „Донецка народна репуб
лика“.

29.4.2014 г.

Бивш ръководител на бюрото на Фе
дералната служба по миграция за Се
вастопол. Отговорен за систематич
ното издаване по ускорена процедура
на руски паспорти за жителите на Се
вастопол.

12.5.2014 г.

Понастоящем помощник на предста
вителя в Общинския съвет на Сева
стопол Михаил Чалий.

54.

Viacheslav
PONOMARIOV,

Vyacheslav
Volodymyrovich
PONOMARYOV

(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов), Viacheslav
Vladimirovich
PONOMAREV (Вячеслав
Владимирович
Пономарëв)

Дата на раждане:
2.5.1965 г.
Място на раждане:
Славянск (Донецка
област)

Бивш самопровъзгласил се „народен
кмет“ на Славянск (до 10 юни
2014 г.). Пономарьов призовава Вла
димир Путин да изпрати руски вой
ски, които да защитят града, и покъсно иска от него доставка на оръ
жие. Хората на Пономарьов са свър
зани с отвличания (те отвличат Ирма
Крат и репортера на Vice News Си
мон Островски, които по-късно са ос
вободени; задържат военни наблюда
тели по Виенския документ на
ОССЕ). Продължава активно да под
крепя сепаратистките действия и по
литики.

12.5.2014 г.

12.3.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Име

57.

62.

Oleg TSARIOV, Oleh
Anatoliyovych TSAROV
(Олег Анатолтович
Царьов), Oleg
Anatolevich TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)

Aleksandr Yurevich
BORODAI (Александр

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
2.6.1970 г.
Място на раждане:
Днепропетровск

Дата на раждане:
25.7.1972 г.

Основания

L 67/43
Дата на
вписване

Бивш член на Върховната рада и като
такъв публично призовава за създава
нето на т.нар. „Новорусийска феде
рална република“, включваща югоиз
точните области на Украйна. Продъл
жава активно да подкрепя сепара
тистките действия и политики. Бивш
„председател“ на т.нар. „Парламент на
Съюза на народните републики“
(„Парламент на Новорусия“).

12.5.2014 г.

Бивш т.нар. „министър-председател
на Донецката народна република“ и
като такъв отговорен за сепаратист
ките „правителствени“ дейности на т.
нар. „правителство на Донецката на
родна република“ (напр. на 8 юли
2014 г. заявява: „нашите военни сили
провеждат специална операция, насо
чена срещу украинските „фашисти“)“,
подписал меморандума за разбирател
ство относно „Съюз Новорусия“. Про
дължава активно да подкрепя сепара
тистките действия и политики; ръко
води „Съюз на доброволците от До
нбас“.

12.7.2014 г.

Юрьевич Бородай)

Място на раждане:
Москва

64.

Alexandr
Aleksandrovich
KALYUSSKY, (Александр
Александрович
Калюсский)

Дата на раждане:
9.10.1975 г.

Бивш т.нар. „де факто заместник ми
нистър-председател по социалните въ
проси на Донецката народна репуб
лика“. Отговорен за сепаратистките
„правителствени“ дейности на т.нар.
„правителство на Донецката народна
република“.

12.7.2014 г.

65.

Alexander KHRYAKOV,
Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV (Александр
Витальевич Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV (Олександр
ВiTалiйович Хряков)

Дата на раждане:
6.11.1958 г.

Бивш т.нар. „министър на информа
цията и средствата за масова комуни
кация на „Донецката народна репуб
лика“. Член на т.нар. „Народен съвет“
на „Донецката народна република“.
Отговорен за про-сепаратистките про
пагандни дейности на т.нар. „прави
телство на Донецката народна репуб
лика“.

12.7.2014 г.

Nikolay KOZITSYN
(Николай Козицын)

Дата на раждане:
20.6.1956 г или
6.10.1956 г.

Командващ Казашките сили.

12.7.2014 г.

71.

Място на раждане:
Донецк

Място на раждане:
Дзержинск, Донецка
област

Командващ сепаратистите в Източна
Украйна, които водят бойни действия
срещу украинските правителствени
сили.
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81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV (Александр
Николаевич Ткачëв)

Идентифицираща
информация

Основания

Дата на раждане:
23.12.1960 г.

Бивш губернатор на Краснодарския
край.

Място на раждане:
Виселки, Краснодарска
област

Награден с медал „за освобождението
на Крим“ от изпълняващия длъж
ността ръководител на Автономна ре
публика Крим за подкрепата, която е
предоставил за незаконното анекси
ране на Крим. По този повод изпъл
няващият длъжността ръководител на
Автономна република Крим заявява,
че Ткачов е бил един от първите, зая
вили подкрепата си за новото „ръко
водство“ на Крим.

12.3.2016 г.
Дата на
вписване

25.7.2014 г.

Понастоящем министър на земеде
лието на Руската федерация (от
22 април 2015 г.).

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA (Екатерина

Юрьевна Губарева),
Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA (Катерина

Юрiйовнa Губарева)

Дата на раждане:
5.7.1983 г. или
10.3.1983 г.
Място на раждане:
Каховка (Херсонска
област)

В качеството си на бивш т.нар. „ми
нистър на външните работи“ носи от
говорност за отбраната на т.нар. „До
нецка народна република“, като по
този начин подкопава териториалната
цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна. Наред с това ней
ната банкова сметка се използва за
финансиране на незаконни сепара
тистки групи. Приемайки този пост и
действайки в това си качество, тя сле
дователно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториал
ната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна. Продължава ак
тивно да подкрепя сепаратистките
действия и политики.

25.7.2014 г.

Член на „Народния съвет“ на т.нар.
„Донецка народна република“.

98.

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO (Мирослав

99.

Дата на раждане:
21.1.1983 г.

Владимирович Руденко)

Място на раждане:
Дебалцево

Gennadiy Nikolaiovych

Дата на раждане:
21.6.1973 г.

TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV (Геннадий

Николаевич Цыпкалов)

Място на раждане:
Ростовска област (Русия)

Свързан с „Донбаската народна мили
ция“. Наред с другото е заявявал, че
те ще продължат бойните си действия
в останалата част на страната. Поради
това Руденко е подкрепял действия и
политики, които подкопават терито
риалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна. Т.нар. „наро
ден представител“ (член) в т.нар. „На
роден съвет на Донецката народна ре
публика“.

12.9.2014 г.

Заменя Marat Bashirov като т.нар.
„министър-председател“ на т.нар. „Лу
ганска народна република“. Действал
преди това в рамките на Югоизточ
ната армия. Цыпкалов следователно е
подкрепял действия и политики,
които подкопават териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта
на Украйна.

12.9.2014 г.

12.3.2016 г.
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100.

102.

Идентифицираща
информация

Основания

L 67/45
Дата на
вписване

Andrey Yurevich
PINCHUK (Андрей
Юрьевич Пинчук)

Възможна дата на раж
дане: 27.12.1977 г.

Бивш „министър на държавната си
гурност“ на т.нар. „Донецка народна
република“. Свързан с Владимир
Антюфеев, който отговаря за сепара
тистките „правителствени“ дейности
на т.нар. „правителство на Донецката
народна република“. Поради това е
подкрепял действия и политики,
които подкопават териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта
на Украйна. Продължава активно да
подкрепя сепаратистките действия
или политики. „Изпълнителен дирек
тор“ на „Съюз на доброволците от
Донбас“.

12.9.2014 г.

Andrei Nikolaevich

Дата на раждане:
23.9.1976 г.

Представител в Москва на т.нар. „До
нецка народна република“. В изявле
нията си, наред с другото, е спомена
вал за готовността на въоръжените
отряди да водят партизанска война и
за отнемането на оръжейни системи
от украинските въоръжени сили. По
ради това е подкрепял действия и по
литики, които подкопават терито
риалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

RODKIN (Андрей

Николаевич Родкин)

Място на раждане:
Москва

Един от ръководителите на „Съюз на
доброволците от Донбас“.

105.

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET (Михаил

116.

Дата на раждане:
23.5.1971 г.

Сергеевич Шеремет)

Място на раждане:
Джанкой

Svetlana Sergeevna

Дата на раждане:
7.1.1972 г.

ZHUROVA (Светлана

Сергеевна Журова)

Място на раждане:
Павлов на Нева

Т.нар. „първи заместник министърпредседател“ на Крим. Шеремет изиг
рава основна роля за организирането
и провеждането на референдума от
16 март в Крим за обединение с Ру
сия. Според сведенията по време на
референдума той командва промо
сковските „сили за самоотбрана“ в
Крим. Поради това е подкрепял дей
ствия и политики, които подкопават
териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

Първи заместник-председател на Ко
мисията по външни работи на Дър
жавната дума. На 20 март 2014 г. тя
гласува в подкрепа на проекта за фе
дерален конституционен закон „за
приемане в Руската федерация на Ре
публика Крим и образуването в рам
ките на Руската федерация на нови
федерални субекти — Република
Крим и град с федерален статут Сева
стопол“.

12.9.2014 г.
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120.

Serhiy KOZYAKOV
(известен още като
Sergey Kozyakov)
(Сергей Козьяков)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
29.9.1982 г.

Основания

В бившето си качество на „председа
тел на Луганската централна избира
телна комисия“ е отговорен за орга
низирането на т.нар. „избори“ от
2 ноември 2014 г. в т.нар. „Луганска
народна република“. Тези „избори“ са
в нарушение на украинското право,
поради което са незаконни. През ок
томври 2015 г. е назначен за т.нар.
„министър на правосъдието“ на т.нар.
„Луганска народна република“.

12.3.2016 г.
Дата на
вписване

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция и организира незаконните
„избори“, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV (известен още
като Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович
Акимов)

Дата на раждане:
15.9.1981 г.
Място на раждане:
Луганск

Депутат от „Луганския икономически
съюз“ в „Народния съвет“ на „Луган
ската народна република“. Кандидат в
т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г.
за поста „държавен глава“ на т.нар.
„Луганска народна република“. Тези
„избори“ са в нарушение на украин
ското право, поради което са неза
конни. От 2014 г. той е „ръководи
тел“ на т.нар. „Федерация на проф
съюзите“ на „Луганската народна ре
публика“.

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция и се кандидатира официално
в незаконните „избори“, той следова
телно активно е подкрепял действия
и политики, подкопаващи терито
риалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна и допълни
телно дестабилизиращи Украйна.

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV (Дмитрий

Александрович Семенов)

Дата на раждане:
3.2.1963 г.
Място на раждане:
Москва

Бивш „заместник министър-председа
тел по финансовите въпроси“ на
т.нар. „Луганска народна република“.
Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

29.11.2014 г.

12.3.2016 г.
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127.

Oleg BUGROV (Олег
Бугров)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
29.8.1969 г.

Основания

Бивш „министър на отбраната“ на
т.нар. „Луганска народна република“.

L 67/47
Дата на
вписване

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

134.

Alexey Yurevich
MILCHAKOV, известен

още като Fritz, Serbian
(Алексей Юрьевич
МИЛЬЧАКОВ)

135.

Arseny Sergeevich
PAVLOV (известен още

като Motorola)
(Apcéhий Сергеевич
ПÁВЛОВ) (известен още
като Моторoла)

137.

Eduard Aleksandrovich
BASURIN (Эдуард

Александрович Басурин)

138.

Alexandr Vasilievich
SHUBIN (Александр
Васильевич ШУБИН)

Дата на раждане:
30.4. 1991 г. или
30.1.1991 г.

Командир на „руския“ отряд, въоръ
жена сепаратистка група, участваща в
боевете в Източна Украйна.

Място на раждане:
Санкт Петербург

В качеството си на такъв активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

Дата на раждане:
2.2.1983 г.

Командир на батальон „Спарта“, въо
ръжена сепаратистка група, участваща
в боевете в Източна Украйна.

Място на раждане: Ухта,
Коми

16.2.2015 г.

В качеството си на такъв активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

Дата на раждане:
27.6.1966 г. или
21.6.1966 г.

Т.нар. „заместник-командир“ в Ми
нистерството на отбраната на т.нар.
„Донецка народна република“.

Място на раждане:
Донецк

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

Дата на раждане:
20.5.1972 г. или
30.5.1972 г.

Бивш т.нар. „министър на правосъ
дието“ на незаконната т.нар. „Лу
ганска народна република“. Председа
тел на „Централната избирателна ко
мисия“ на т.нар. „Луганска народна
република“ от октомври 2015 г.

Място на раждане:
Луганск

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи страната.

16.2.2015 г.

16.2.2015 г.
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140.

Идентифицираща
информация

Sergey Yurevich
IGNATOV (Сергей
Юрьевич ИГНАТОВ)
известен още като:

Т.нар. главнокомандващ на Народната
милиция на т.нар. „Луганска народна
република“.

143.

Ekaterina FILIPPOVA
(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Evgeny Vladimirovich
MANUILOV (Евгений

Дата на раждане:
20.11.1988 г.
Място на раждане:
Красноармейск

Дата на раждане:
5.1.1967 г.

Владимирович
Мануйлов)

145.

Olga BESEDINA (Ольга
Игорева БЕСЕДИНА)

Дата на
вписване

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи страната.

KUZOVLEV

141.

Основания

12.3.2016 г.

Бивш т.нар. „министър на правосъ
дието“ на т.нар. „Донецка народна ре
публика“.

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, тя следователно активно е
подкрепяла действия и политики,
подкопаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.
Т.нар. „министър на приходите и да
нъците“ на т.нар. „Луганска народна
република“.

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, под
копаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.
Дата на раждане:
10.12.1976 г.

Бивш т.нар. „министър на икономиче
ското развитие и търговията“ на
т.нар. „Луганска народна република“.

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, тя следователно активно е
подкрепяла действия и политики,
подкопаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.
148.

Arkady Viktorovich
BAKHIN (Аркадий

Викторович Бахин)

Дата на раждане:
8.5.1956 г.
Място на раждане:
Каунас, Литва

Бивш първи заместник-министър на
отбраната (до 17 ноември 2015 г.), в
качеството си на такъв е подкрепял
разполагането на руски войски в
Украйна.
Според сегашната структура на ру
ското Министерство на отбраната в
тази функция участва в разработва
нето и изпълнението на политиката
на руското правителство. Тези поли
тики застрашават териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта
на Украйна.

16.2.2015 г.

12.3.2016 г.
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149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV (Андрей
Валерьевич Картaпoлoв)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
9.11.1963 г.
Място на раждане: ГДР

Основания

Командващ Западния военен окръг от
10 ноември 2015 г. Бивш началник
на главното оперативно управление и
заместник-началник на Генералния
щаб на въоръжените сили на Руската
федерация. Участва активно в разра
ботването и осъществяването на воен
ната кампания на руските сили в
Украйна.

L 67/49
Дата на
вписване

16.2.2015 г.

Според обявените дейности на Гене
ралния щаб, като упражнява операти
вен контрол върху въоръжените сили,
той участва активно в разработването
и изпълнението на политиката на ру
ското правителство, застрашаваща те
риториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна.

СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА

Име

Основания

Дата на
вписване

1.

Държавно единно
предприятие на
Република Крим
„Черноморнефтегаз“
(известно преди като
PJSC
Chernomorneftegaz)

На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“ приема резолюция, с
която обявява изземването на активите на предприятието „Чер
номорнефтегаз“, от името на „Република Крим“. Така на практика
предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререги
стрирано на 29 ноември 2014 г. като държавно единно пред
приятие на Република Крим „Черноморнефтегаз“ (ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОР
НЕФТЕГАЗ“). Основател: Министерство на горивата и енергетиката
на Република Крим (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕС
ПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014 г.

2.

Дружество с ограничена
отговорност „Порт
Феодосия“ (известно
преди като Feodosia)

На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“ приема резолюция, с
която обявява изземването на активите на предприятието Feodo
sia от името на „Република Крим“. Така на практика предприя
тието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано
като дружество с ограничена отговорност „Порт Феодосия“ (ОБ
ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДО
СИЯ“) на 9 февруари 2015 г. Основател: Yuri Garyevich Rovin
skiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014 г.

10.

Т.нар. „Народно
опълчение на Донбас“
„Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса“

Незаконна въоръжена сепаратистка група, отговорна за борба
срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, по
този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

Наред с останалото, въоръжената група превзема няколко прави
телствени сгради в Източна Украйна в началото на април
2014 г., като по този начин подкопава териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна.
Бившият ръководител на групата Павел Губарев е отговорен за
превземане на сградата на областната управа в Донецк с прору
ски сили; самопровъзгласил се за „народен губернатор“.
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Дата на
вписване
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Основания

13.

Държавно единно
предприятие на град
Севастопол,
„Севастополско морско
пристанище“ (известно
преди като държавно
предприятие
„Севастополско морско
търговско пристанище“
Государственное
предприятие
„Севастопольский
морской торговый порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Sevastopolski morskoy
torgovy port)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 17 март 2014 г. „Парламентът на Крим“
приема Резолюция № 1757-6/14 за национализация на някои
дружества, собственост на украинските министерства на инфра
структурата и на селското стопанство, с което обявява изземва
нето на активите на държавното предприятие „Севастополско
морско търговско пристанище“ в полза на „Република Крим“.
Така на практика предприятието е конфискувано от кримските
„власти“. По стокооборот това е най-голямото търговско морско
пристанище в Крим. Пререгистрирано на 6 юни 2014 г. като
държавно единно предприятие на град Севастопол, „Севастопол
ско морско пристанище“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
ПОРТ“). Основател: Правителството на Севастопол (Правительство
Севастополя).

25.7.2014 г.

14.

Дружество с ограничена
отговорност „Керченско
морско пристанище“/
„Камъш-Бурун“ (известно
преди като държавно
предприятие „Керченско
морско търговско
пристанище“
Государственное
предприятие
„Керченский морской
торговый порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“
приема Резолюция № 1757-6/14 за национализация на някои
дружества, собственост на украинските министерства на инфра
структурата и на селското стопанство, а на 26 март 2014 г. —
Резолюция № 1865-6/14 за държавното предприятие „Кримски
морски пристанища“ („О Государственном предприятии“ Крым
ские морские порты“), с която обявява изземването на активите
на държавното предприятие „Керченско морско търговско при
станище“ в полза на „Република Крим“. Така на практика пред
приятието е конфискувано от кримските „власти“. По стокообо
рот това е второто по големина търговско морско пристанище в
Крим. Пререгистрирано на 9 декември 2014 г. като дружество с
ограничена отговорност „Керченско морско пристанище „КамъшБурун“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕР
ЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН“). Основатели: Друже
ство с ограничена отговорност „Восток-Капитал“, регистрирано в
Донецк, Украйна (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ“); дружество с ограничена отговор
ност „Восток“, регистрирано в Донецк, Украйна (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК“); дружество с
ограничена отговорност „Алтком Инвест-Строй“, регистрирано в
Донецк, Украйна (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ“) и дружество с ограничена
отговорност „Алтком-Бетон“, регистрирано в Бориспол, Украйна
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕ
ТОН“).

25.7.2014 г.

15.

Държавно единно
предприятие на
Република Крим
„Универсал-Авиа“
(известно преди като
държавно предприятие
„Универсал-Авиа“
Государственное
предприятие
„Универсал-Авиа“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 24 март 2014 г. „президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1794-6/14 за държавното
предприятие „Универсал-Авиа“ („О Государственном предприятии
„Универсал-Авиа“), с което обявява изземването на активите на
държавното предприятие „Универсал-Авиа“ в полза на „Репуб
лика Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от
кримските „власти“. Пререгистрирано на 15 януари 2015 г. като
държавно единно предприятие на Република Крим „УниверсалАвиа“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА“). Основател: Министерство на транс
порта на Република Крим (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕС
ПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014 г.
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16.

Федерално държавно
бюджетно предприятие
„Санаториум „Нижняя
Ореанда“ на
администрацията на
президента на Руската
федерация (известно
преди като курорт
„Нижняя Ореанда“
Санаторий „Нижняя
Ореанда“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 21 март 2014 г. „президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1767-6/14 за въпросите по
създаването на сдружение на санаториумите и курортите, с което
обявява изземването на активите на курорт „Нижняя Ореанда“ в
полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е
конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 9 ок
томври 2014 г. като федерално държавно бюджетно предприя
тие „Санаториум „Нижняя Ореанда“ на администрацията на пре
зидента на Руската федерация (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
Основател: Администрацията на президента на Руската федера
ция (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ).

25.7.2014 г.

18.

Федерално държавно
бюджетно предприятие
„Промишлено-аграрно
обединение „Масандра“
на администрацията на
президента на Руската
федерация (известно
преди като държавно
предприятие
„Национално
промишлено-аграрно
обединение „Масандра“
Национальное
производственноаграрное объединение
„Массандра“
Nacionalnoye
proizvodstvenno
agrarnoye obyedinenye
„Massandra“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 9 април 2014 г. „президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на Република
Крим от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на
предприятията, институциите и организациите на агро-промиш
ления комплекс на територията на Република Крим, с което обя
вява изземването на активите на националното промишлено-аг
рарно обединение „Масандра“ в полза на „Република Крим“. Така
на практика предприятието е конфискувано от кримските „вла
сти“. Пререгистрирано на 1 август 2014 г. като федерално дър
жавно бюджетно предприятие „Промишлено-аграрно обединение
„Масандра“ на администрацията на президента на Руската феде
рация (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАН
ДРА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ). Основател: Администрацията на президента на Руската фе
дерация (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ).

25.7.2014 г.

19.

Държавно единно
предприятие на
Република Крим
„Национален институт
по лозарство и
винарство „Магарач“
(известно преди като
„Държавното
предприятие —
агрофирма „Магарач“ на
Националния институт
по лозарство и
винарство
„Государственное
предприятие Агрофирма
„Магарач“
Национального
института винограда и
вина „Магарач“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma Magarach“
nacionalnogo instituta
vinograda i vina
„Magarach“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 9 април 2014 г. „Президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на Република
Крим от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на
предприятията, институциите и организациите на агро-промиш
ления комплекс на територията на Република Крим, с което обя
вява изземването на активите на държавното предприятие — аг
рофирма „Магарач“ на Националния институт по лозарство и ви
нарство „Магарач“ в полза на „Република Крим“. Така на прак
тика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пре
регистрирано на 15 януари 2015 г. като държавно единно пред
приятие на Република Крим „Национален научноизследователски
институт по лозарство и винарство „Магарач“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ

25.7.2014 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА
„МАГАРАЧ“). Основател: Министерство на земеделието на Репуб
лика Крим (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ).
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20.

Държавно единно
предприятие на
Република Крим „Завод
за шампанизирани вина
„Новый свет“ (известно
преди като държавно
предприятие „Завод за
шампанизирани вина
„Новый свет“
Государственное
предприятие Завод
шампанских вин „Новый
свет“ Gosudarstvenoye
predpriyatiye „Zavod
shampanskykh vin
Novy Svet“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с
украинското право. На 9 април 2014 г. „президиумът на Парла
мента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на Република
Крим от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на
предприятията, институциите и организациите на агро-промиш
ления комплекс на територията на Република Крим, с което обя
вява изземването на активите на държавното предприятие — за
вод за шампанизирани вина „Новый свет“ в полза на „Република
Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от
кримските „власти“. Пререгистрирано на 4 януари 2015 г. като
държавна единно предприятие на Република Крим „Завод за
шампанизирани вина „Новый свет“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАР
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН
„НОВЫЙ СВЕТ“). Основател: Министерство на земеделието на Ре
публика Крим (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕС
ПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014 г.

23.

РУСКА НАЦИОНАЛНА
ТЪРГОВСКА БАНКА

След незаконното анексиране на Крим Руската национална тър
говска банка (RNCΒ) става изцяло собственост на т.нар. „Репуб
лика Крим“. Тя е основен участник на пазара, докато преди анек
сирането не е имала присъствие в Крим. Като изкупува или по
ема управлението на клонове на оттеглящи се банки, действащи
в Крим, RNCΒ предоставя материална и финансова подкрепа на
действията на руското правителство за интегрирането на Крим в
Руската федерация, като по този начин подкопава териториал
ната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

12.3.2016 г.
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2016/360 НА СЪВЕТА
от 11 март 2016 година
за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу
Централноафриканската република
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,
като взе предвид Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу
Централноафриканската република (1), и по-специално член 2в от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 23 декември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/798/ОВППС.

(2)

На 7 март 2016 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 2127 (2013) на
Съвета за сигурност на ООН, добави едно лице и едно образувание в списъка на лицата и образуванията,
подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2013/798/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложението към Решение 2013/798/ОВППС се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото
решение.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2016 година.
За Съвета
Председател
A.G. KOENDERS

(1) ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Решение 2013/798/ОВППС се добавят следните вписвания:
А. Лица

„9. Joseph KONY (други имена: a) Kony; б) Joseph Rao Kony; в) Josef Kony; г) Le Messie sanglant („Кървавият месия“)
Длъжност: командващ на Божията армия за съпротива
Дата на раждане: a) 1959 г.; б) 1960 г.; в) 1961 г.; г) 1963 г.; д) 18 септември 1964 г.; е) 1965 г.; ж) (август
1961 г.); з) (юли 1961 г.); и) 1 януари 1961 г.; й) (април 1963 г.)
Място на раждане: a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; б) Odek, Omoro,
Gulu, Uganda; в) Atyak, Uganda
Гражданство: угандийски паспорт
Адрес: a) Vakaga, Централноафриканска република; б) Haute-Kotto, Централноафриканска република; в) BasseKotto, Централноафриканска република; г) Haut-Mbomou, Централноафриканска република; д) Mbomou,
Централноафриканска република; е) Haut-Uolo, Демократична република Конго; ж) Bas-Uolo, Демократична
република Конго; з) (предполагаем адрес: Kafia Kingi (територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто
окончателен статут все още предстои да бъде определен). Според съобщенията от януари 2015 г. 500 части на
Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан).
Дата на включване в списъка: 7 март 2016 г.
Друга информация:
Кони е основател и ръководител на Божията армия за съпротива (вж. № 002). Под негово ръководство Божията
армия за съпротива участва в отвличането, убийството и осакатяването на хиляди цивилни в цяла Централна
Африка. Божията армия за съпротива е отговорна за отвличането, разселването, извършването на сексуално
насилие и убийството на стотици хора в ЦАР; плячкосва и унищожава гражданска собственост. Името на бащата
е Luizi Obol. Името на майката е Nora Obol.
Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по
санкциите:
Joseph Kony беше включен в списъка на 7 март 2016 г. съгласно точка 12 и точка 13, букви б), в) и г) от
Резолюция 2262 (2016), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия, насочени срещу мира,
стабилността или сигурността на ЦАР“, „участва в планирането, ръководенето или извършването на действия в
ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на
приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или нарушение на правата на
човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения
на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително
разселване“, „набира или използва деца във въоръжения конфликт в ЦАР в нарушение на приложимото
международно право“ и „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната
експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато и продукти от
видове от дивата флора и фауна.“
Допълнителни сведения:
Кони основава Божията армия за съпротива и бива описван като основател на групировката, религиозен водач,
председател и главнокомандващ. Възникнала в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век, Божията
армия за съпротива се занимава с отвличане, убийства и осакатяване на хиляди цивилни в цяла Централна
Африка. Поради нарастващ военен натиск, през 2005 и 2006 г. Кони нарежда на Божията армия за съпротива да
се оттегли от Уганда. Оттогава Божията армия за съпротива действа в Демократична република Конго (ДРК),
Централноафриканската република, Южен Судан и, според сведенията, Судан.
Като лидер на Божията армия за съпротива Kony разработва и прилага стратегията на армията, в това число
периодични нареждания за извършване на нападения и жестоко третиране на цивилното население. От декември
2013 г. под ръководството на Joseph Kony Божията армия за съпротива отвлича, разселва, извършва сексуално
насилие и убива стотици хора в ЦАР и плячкосва и унищожава гражданска собственост. Съсредоточена в
източната част на ЦАР и според твърденията в Kafia Kingi, територия на границата между Судан и Южен Судан,
чийто окончателен статут все още предстои да бъде определен, но военен контрол върху която упражнява Судан,
Божията армия за съпротива напада села и плячкосва храна и провизии. Бойците устройват засади, за да нападат
силите за сигурност, и крадат снаряжението им; освен това бойците от Божията армия за съпротива нападат и
плячкосват села, в които няма военно присъствие. Зачестили са нападенията на Божията армия за съпротива над
диамантени и златни мини.
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Kony има заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд. МНС е повдигнал срещу него дванадесет
обвинения в престъпления срещу човечеството, сред които убийство, заробване, сексуално заробване, изнасилване,
антихуманни действия, причиняващи тежки телесни повреди и страдание, и двадесет и едно обвинения във
военни престъпления, включващи убийство, жестоко отношение към цивилни лица, умишлено нападение на
цивилно население, ограбване, изнасилване и включване чрез отвличане на деца на възраст под 15 години.
Кони издава периодични нареждания към бунтовниците за плячкосване на диаманти и злато от миньори
занаятчии в източната част на Централноафриканска република. Според твърденията някои от минералите
впоследствие биват пренасяни от групировката на Kony в Судан или се търгуват с местни цивилни и членове на
бившата Селека.
Освен това Kony е наредил на своите бойци да извършват незаконен лов на слонове в националния парк
Garamba в Демократична република Конго, откъдето според сведенията слонските бивни се пренасят през
източната част на Централноафриканската република в Судан, където според сведенията висши служители на
Божията армия за съпротива ги продават и търгуват с тях с търговци и местни служители от Судан. Търговията
със слонова кост съставлява значителен източник на доходи за групировката на Kony. Според съобщения от
януари 2015 г. 500 части на Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан.“
Б. Образувания

„2. АРМИЯ ЗА БОЖИЯ СЪПРОТИВА (други имена: a) LRA; б) Божие движение за съпротива (LRM); в) Божия армия/
движение за съпротива (LRM/A)
Адрес: а) Vakaga, Централноафриканска република; б) Haute-Kotto, Централноафриканска република; в) BasseKotto, Централноафриканска република; г) Haut-Mbomou, Централноафриканска република; д) Mbomou,
Централноафриканска република; е) HautUolo, Демократична република Конго; ж) Bas-Uolo, Демократична
република Конго; з) (предполагаем адрес: Kafia Kingi (територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто
окончателен статут все още предстои да бъде определен). Според съобщения от януари 2015 г. 500 части на
Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан).
Дата на включване в списъка: 7 март 2016 г.
Други сведения: Възниква в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век. Участва в отвличането,
убийството и осакатяването на хиляди цивилни в Централна Африка, включително стотици в Централноафри
канската република. Ръководена е от Joseph Kony.
Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по
санкциите:
Божията армия на съпротивата беше включена в списъка на 7 март 2016 г. съгласно точка 12 и точка 13,
букви б), в) и г) от Резолюция 2262 (2016), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия,
насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР“, „участва в планирането, ръководенето или
извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на
правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или
нарушение на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу
цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и
отвличания и принудително разселване“, „набира или използва деца във въоръжения конфликт в ЦАР в
нарушение на приложимото международно право“ и „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи
чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато и
продукти от видове от дивата флора и фауна“.
Допълнителни сведения:
Възникнала в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век, Божията армия за съпротива извършва
отвличания, убийства и осакатяване на хиляди цивилни в цяла Централна Африка. Поради нарастващ военен
натиск, през 2005 и 2006 г. Joseph Kony нарежда на Божията армия за съпротива да се оттегли от Уганда.
Оттогава Божията армия за съпротива действа в Демократична република Конго (ДРК), Централноафриканската
република, Южен Судан и, според сведенията, Судан.
От декември 2013 г. Божията армия за съпротива отвлича, разселва, извършва сексуално насилие и убива стотици
хора в ЦАР и плячкосва и унищожава гражданска собственост. Съсредоточена в източната част на ЦАР и според
твърденията в Kafia Kingi, територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто окончателен статут все
още предстои да бъде определен, но военен контрол върху която упражнява Судан, Божията армия за съпротива
напада села и плячкосва храна и провизии. Бойците устройват засади, за да нападат силите за сигурност, и крадат
снаряжението им, когато те отвръщат на нападенията на Божията армия за съпротива; освен това бойците от
Божията армия за съпротива нападат и плячкосват села, в които няма военно присъствие. Зачестяват и
нападенията на Божията армия за съпротива над диамантени и златни мини.
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Подразделенията на Божията армия за съпротива често се придружават от пленници, които са принуждавани да
работят като носачи, готвачи и сексуални роби. Божията армия за съпротива извършва основано на пола насилие,
включително изнасилвания на жени и млади момичета.
През декември 2013 г. Божията армия за съпротива отвлича десетки хора в Haute-Kotto. Според сведенията от
началото на 2014 г. Божията армия за съпротива участва в отвличането на стотици цивилни лица в ЦАР.
В началото на 2014 г. бойци от Божията армия за съпротива нападат неколкократно Obo, префектура HautMbomou в източната част на ЦАР.
Между май и юли 2014 г. Божията армия на спасението продължава да извършва нападения в Obo и на други
места в югоизточната част на ЦАР, в т.ч. видимо координирани нападения и отвличания в префектура Mbomou в
началото на юни.
Поне от 2014 г. насам Божията армия на спасението участва в бракониерство и трафик на слонове с цел
генериране на приходи. Съобщава се, че Божията армия на спасението извършва трафик на слонова кост от
националния парк Garamba в северната част на ЦАР в Дарфур, която разменя за оръжия и провизии. Според
сведенията Божията армия на спасението превозва слонски бивни, придобити чрез бракониерство, през ЦАР в
Дарфур, Судан, с цел продажба. Освен това се съобщава, че от началото на 2014 г. Kony дава нареждания на
бойци от Божията армия за съпротива за плячкосване на диаманти и злато от миньори в източната част на ЦАР,
които да бъдат превозвани в Судан. Според сведенията от януари 2015 г. 500 части на Божията армия за
съпротива са били експулсирани от Судан.
В началото на февруари 2015 г. тежковъоръжени бойци от Божията армия за съпротива отвличат цивилни в
Kpangbayanga, Haut-Mbomou, и крадат хранителни продукти.
На 20 април 2015 г. нападение на Божията армия за съпротива и отвличане на деца от Ndambissoua, в
югоизточната част на ЦАР, карат по-голямата част от жителите на селото да избягат. Освен това в началото на
юли 2015 г. Божията армия за съпротива напада няколко села в южната част на префектура Haute-Kotto;
нападенията включват плячкосване, насилие срещу цивилни лица, изгаряне на къщи и отвличане.
От януари 2016 г. приписваните на Божията армия за съпротива нападения се увеличават в Mbomou, HautMbomou и Haute-Kotto, като засягат по-специално миннодобивни райони в Haute-Kotto. Тези нападения
включват плячкосване, насилие срещу цивилни лица, унищожаване на имущество и отвличания. Те водят до
разселване на населението, като това включва около 700 души, потърсили убежище в Bria.“
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/361 НА КОМИСИЯТА
от 10 март 2016 година
за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Китай в
списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на живи
еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни
(нотифицирано под номер С(2016) 1450)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните
изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет
на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А,
раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по специално член 17, параграф 3, буква а) от нея,

като взе предвид Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия,
регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (2), и по-специално член 12, параграфи 1 и 4,
и член 19, уводното изречение и букви а) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 92/65/ЕИО се определят условията, приложими за вноса в Съюза, inter alia, на сперма, яйцеклетки и
ембриони от еднокопитни животни. Тези условия трябва да бъдат най-малкото равностойни на условията,
приложими при търговията между държавите членки.

(2)

В Директива 2009/156/ЕО се определят ветеринарно-санитарните условия за вноса в Съюза на живи еднокопитни
животни. В нея е предвидено, че вносът на еднокопитни животни е разрешен само от онези трети държави, които
отговарят на определени ветеринарно-санитарни изисквания.

(3)

С Решение 2004/211/ЕО на Комисията (3) се установява списък на трети страни, а в случай че се прилага региона
лизация — на части от тях, от които държавите членки следва да разрешават вноса на еднокопитни и на сперма,
яйцеклетки и ембриони от тях, и се посочват останалите условия, приложими към този внос. Този списък е
установен в приложение I към Решение 2004/211/ЕО.

(4)

С оглед на предоставянето на домакинството на състезание по конен спорт в рамките на Global Champions Tour
на 29 април—1 май 2016 г., провеждано под егидата на Международната федерация по конен спорт (FEI),
компетентните китайски органи поискаха признаването на зона, свободна от заболявания по конете, в
метрополната зона на Shanghai, до която има пряк достъп от близкото международно летище. С оглед на
временния характер на специално построените за целта съоръжения на паркинга на EXPO 2010 е целесъобразно
да се предвиди единствено временно одобрение за посочената зона.

(1) ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.
(2) ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1.
(3) Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии,
от които държавите членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни и за изменение
на Решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО (ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1).
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(5)

Предвид гаранциите и предоставената от китайските органи информация и за да е възможно от част от
територията на Китай да се допусне за ограничен период от време повторното въвеждане на регистрирани коне
след временен износ в съответствие с изискванията на Решение 93/195/ЕИО на Комисията (1), Комисията прие
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/557 (2), с което регион CN-2 от Китай бе временно одобрен за целите на
състезанието по конен спорт в рамките на Global Champions Tour на 8—10 май 2015 г.

(6)

Тъй като състезанието по конен спорт ще се проведе отново през 2016 г. при същите условия относно здравеопаз
ването на животните и карантинни условия като приложимите през 2015 г., е целесъобразно съответно да се
адаптира датата, посочена в колона 15 от таблицата в приложение I към Решение 2004/211/ЕО, за региона CN-2.

(7)

Поради това Решение 2004/211/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
В колона 15 на реда, съответстващ на региона CN-2 на Китай в таблицата в приложение I към Решение 2004/211/ЕО,
думите „Важи от 25 април до 25 май 2015 г.“ се заменят с текста: „Важи от 15 април до 15 май 2016 г.“.
Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.
За Комисията
Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията

(1) Решение 93/195/ЕИО на Комисията от 2 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране
при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ (ОВ L 86,
6.4.1993 г., стр. 1).
2
( ) Решение за изпълнение (ЕС) 2015/557 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по
отношение на вписването за Китай в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи
еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (ОВ L 92, 8.4.2015 г., стр. 107).
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/362 НА КОМИСИЯТА
от 11 март 2016 година
за одобряване на енталпийния резервоар на MAHLE Behr GmbH & Co. KG като иновативна
технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно
Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне
на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за
намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 12, параграф 4 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 29 април 2015 г. доставчикът MAHLE Behr GmbH & Co. KG („заявителят“) подаде заявление за одобрение на
енталпиен резервоар като иновативна технология. Пълнотата на заявлението беше оценена в съответствие с член 4
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията (2). Комисията установи, че в първоначалното
заявление липсва част от необходимата информация, и изиска от заявителя да я допълни. Заявителят предостави
изисканата информация на 27 май 2015 г. Беше установено, че заявлението е пълно, и периодът за оценката на
заявлението от Комисията започна да тече от деня след датата на официалното получаване на пълната
информация, т.е. от 28 май 2015 г.

(2)

Заявлението беше оценено в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009, Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 725/2011 и Техническите насоки за изготвяне на заявления за одобряване на иновативни технологии съгласно
Регламент (ЕО) № 443/2009 („Техническите насоки“, версия от февруари 2013 г.) (3).

(3)

Заявлението се отнася за енталпиен резервоар, който намалява емисиите на CO2 и разхода на гориво след пускане
в ход на студен двигател с вътрешно горене поради по-бързото загряване на двигателя.

(4)

Комисията смята, че информацията, предоставена в заявлението, показва, че са изпълнени условията и критериите,
посочени в член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009 и в членове 2 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 725/2011.

(5)

Заявителят е доказал, че енталпийни резервоари са монтирани в не повече от 3 % от новите леки пътнически
автомобили, регистрирани през референтната 2009 година, в съответствие с член 2, параграф 2, буква а) от
Регламент (ЕС) № 725/2011.

(6)

Заявителят е използвал обстойна процедура на изпитване в съответствие с Техническите насоки и е определил като
базово превозното средство, оборудвано с дезактивиран енталпиен резервоар.

(7)

Заявителят е предоставил методика за изпитване по отношение на намалението на CO2. Комисията смята, че
методиката на изпитване ще осигури проверими, възпроизводими и съпоставими резултати от изпитванията и че
чрез нея по реалистичен начин могат да се докажат ползите, които имат висока статистическа значимост, от
иновативната технология по отношение на емисиите на CO2 в съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 725/2011.

(8)

Във връзка с това заявителят е доказал по задоволителен начин, че намаляването на емисиите, което се постига с
енталпийния резервоар, е най-малко 1 g CO2/km.

(1) ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията от 25 юли 2011 г. за установяване на процедура за одобрение и сертифициране
на иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 194, 26.7.2011 г., стр. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f
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(9)

Тъй като при изпитването за одобрение на типа във връзка с емисиите на CO2 по Регламент (ЕО) № 715/2007 на
Европейския парламент и на Съвета (1) и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (2) енталпийният резервоар не
е активиран, Комисията е удовлетворена, че въпросната технология не е обхваната от стандартния цикъл на
изпитване.

(10)

Активирането на енталпийния резервоар не зависи от избора на водача. Въз основа на това Комисията смята, че
производителят следва да се счита за отговорен за намалението на емисиите на CO2, дължащо се на използването
на иновативната технология.

(11)

Комисията установи, че верификационният доклад е изготвен от TÜV SÜD Auto Service GmbH, който е независим
и сертифициран орган, и че докладът потвърждава констатациите, посочени в заявлението.

(12)

В този контекст Комисията смята, че не следва да има възражения по отношение на одобряването на въпросната
иновативна технология.

(13)

За целите на определянето на общия код за екологични иновации, който да бъде използван в съответните
документи за одобрение на типа в съответствие с приложения I, VIII и IX към Директива 2007/46/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (3), следва да бъде посочен индивидуален код, който да се използва за
иновативната технология, одобрена с настоящото решение за изпълнение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
1.
Енталпийният резервоар, описан в заявлението на MAHLE Behr GmbH & Co. KG, се одобрява като иновативна
технология по смисъла на член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009.
2.
Намалението на емисиите на CO2 в резултат на използването на енталпийния резервоар се определя съгласно
методиката, описана в приложението.
3.
Индивидуалният код за екоиновация, който следва да се вписва в документацията за одобряване на типа по
отношение на одобрената с настоящото решение за изпълнение иновативна технология, е „18“.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства
по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за
ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския
парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз
на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199,
28.7.2008 г., стр. 1).
(3) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните
превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни
средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА НА
ЕНТАЛПИЙНИЯ РЕЗЕРВОАР
1. ВЪВЕДЕНИЕ

С цел определяне на намалението на емисиите на CO2, което може да се дължи на използването на технологията на
енталпийния резервоар, е необходимо да се установи следното:
а) процедурата за изпитване, която трябва да се следва за определяне на кривите на охлаждане на базовото превозно
средство (т.е. превозното средство, оборудвано с дезактивиран енталпиен резервоар) и превозното средство с
екологична иновация;
б) процедурата за изпитване, която трябва да се следва за определяне на емисиите на CO2 при различни температури
на охлаждащата течност в двигателя при пускането му;
в) процедурата за изпитване, която трябва да се следва за определяне на теоретичната температура на двигателя след
изпразване на системата на енталпийния резервоар;
г) процедурата за изпитване, която трябва да се следва за определяне на ползата от пускане при горещ двигател;
д) формулите, които трябва да се използват за определяне на намалението на емисиите на CO2;
е) формулите, които трябва да се използват за определяне на статистическата грешка и значимостта на резултатите.
2. СИМВОЛИ И СЪКРАЩЕНИЯ

Латински символи
BTA

— Емисии на CO2 на превозното средство при условията на одобряване на типа [g CO2/km]

CCO2

— Намаление на CO2 [g CO2/km]

CO2

— Въглероден диоксид

CO2 (Tk)

— Средноаритметична стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, измерена за новия
европейски цикъл на движение (NEDC), температура на околната среда 14 °C и температури на
охлаждащата течност в двигателя при пускането му Tk [g CO2/km]

deng

— Коефициент на спадане на температурата по кривата за охлаждане на охлаждащата течност в
двигателя [1/h]

dEST

— Коефициент на спадане на температурата по кривата за охлаждане на EST [1/h]

EST

— Enthalpy Storage Tank (енталпиен резервоар)

K

— Ефективно съотношение на топлинните инерции [-]

m

— Брой измервания на пробата

NEDC

— New European Driving Cycle („Нов европейски цикъл на движение“)

eng

NPðTti Þ

— Потенциал за нормиран разход на гориво при температурата на охлаждащата течност в двигателя
при пускането му за избраните времена на престой ti [-]

pt

— Време на престой [h]

Teng

— Температура на охлаждащата течност в двигателя през времето на престой [°C]

Tengmod

— Теоретична температура на охлаждащата течност в двигателя след изпразване на системата на
енталпийния резервоар [°C]

TEST

— Температура на охлаждащата течност в системата EST през времето на престой [°C]
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Tcold

— Температура при пускането на студен двигател [°C], която е 14 °C

Thot

— Температура при пускането на горещ двигател [°C], която е равна на температурата на охлаждащата
течност в края на цикъла NEDC

SOC

— Степен на зареждане

SVSpt

— Дял в разпределението на времето на престой [%], както е определен в таблица 6

WFti

— Тегловен фактор за времето на престой ti [%], както е определен в таблица 3

Индекси
Индексът ti се отнася за избраните времена на престой, както са определени в таблица 1
Индексът j се отнася за измерванията на пробата
Индексът k се отнася за температурите на охлаждащата течност в двигателя при пускането му
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИВИТЕ НА ОХЛАЖДАНЕ И ТЕМПЕРАТУРИТЕ

Кривите на охлаждане се определят по експериментален път за охлаждащата течност в двигателя на базовото
превозно средство и за охлаждащата течност в превозното средство с екологична иновация. Същите криви са
приложими за варианти на превозното средство, чиито топлинен капацитет, изолация на отделението на двигателя,
топлинна изолация на двигателя и система EST са същите. Изпитванията по експериментален път трябва да включват
непрекъснати измервания на представителната температура на охлаждащата течност в двигателя и на охлаждащата
течност, съхранявана в системата EST, посредством термодвойки при постоянна температура на околната среда наймалко 14 °C в продължение на 24 часа. Двигателят се загрява до максималната температура на охлаждащата течност
чрез достатъчен брой последователни изпитвания по NEDC, след което се спира. След предварителната подготовка
запалването се изключва и ключът за запалването се изважда. Капакът на отделението на двигателя на превозното
средство се затваря напълно. Изключват се всякакви системи за изкуствена вентилация в изпитвателната камера.
Кривите за охлаждането, получени в резултат на измерванията, се преработват за сходимост по математическия
подход, описан от следните формули 1 и 2 съответно за двигателя и за системата EST.
Формула 1
− deng �pt
Teng
pt ¼ Tcold þ ðThot − Tcold Þe

Формула 2
− dEST �pt
TEST
pt ¼ Tcold þ ðThot − Tcold Þe

За съчетаване на кривите се използва методът на най-малките квадрати. За целта не се вземат предвид данните от
измерването на температурата най-малко през първите 30 минути след спирането на двигателя поради нетипичното
поведение на температурата на охлаждащата течност след спирането на системата за охлаждане.
Температурата на двигателя се изчислява по формула 1 в конкретните условия за времето на престой ( Teng
ti ) и се дава
в таблица 1.

Таблица 1
Температура на двигателя в условията на избрани времена на престой
Избрано време на престой (ti)

pt [часа]
Teng
ti [°C]

t1

t2

t3

2,5

4,5

16,5

12.3.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/63

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 ПРИ РАЗЛИЧНИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОХЛАЖДАЩАТА ТЕЧНОСТ ПРИ ПУСКАНЕТО НА
ДВИГАТЕЛЯ

Емисиите на CO2 и разходът на гориво от превозното средство трябва да се измерват в съответствие с приложение 6
към Правило № 101 на ИКЕ на ООН (относно метод за измерване на емисиите на въглероден диоксид и разхода на
гориво за превозните средства, задвижвани само с двигател с вътрешно горене). Процедурата следва да бъде съответно
изменена, както следва:
1. Температурата в изпитвателната камера трябва да бъде под 14 °C
eng

eng

2. Петте температури на охлаждащата течност в двигателя при пускането му са, както следва: Tcold, Thot, Tt1 , Tt2 и
Teng
t3 .
Изпитванията могат да бъдат извършени в произволна последователност. Възможно е между изпитванията да се
извършат едно или две изпитвания за предварителна подготовка по NEDC. Следва да се осигури и документира (като
се използва например сигналът по мрежата Controller Area Network), че след всяко изпитване степента на зареждане
(SOC) на акумулатора, задвижващ пусковия електродвигател, се изменя с не повече от 5 %.
Цялата изпитвателна процедура се повтаря най-малко три пъти (т.е. m ≥ 3). Средноаритметичните стойности от
резултатите за CO2 при всяка от температурите на охлаждащата течност в двигателя при пускането му (Tk) се
изчисляват по формула 3 и се дават в таблица 2.
Формула 3
Pm
CO2 ðTk Þ ¼

j¼1

CO2 ðTk Þj
m

Където k = 1, 2, …, 5
T1 = Tcold

eng

T2 = Thot

eng

T3 ¼ Tt1

eng

T4 ¼ Tt2

T5 ¼ Tt3

Таблица 2
Емисии на CO2 при различни температури на охлаждащата течност в двигателя при пускането му
Температура на охлаждащата течност в двигателя
при пускането му Tk

Tcold

Thot

Teng
t1

Teng
t2

Teng
t3

CO2 (Tk) [g CO2/km]
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕОРЕТИЧНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ДВИГАТЕЛЯ СЛЕД ИЗПРАЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА EST

Като се използват резултатите от изпитванията, определени в параграф 4 и протоколирани в таблица 2, по формула 4
се изчислява потенциалът за нормиран разход на гориво NP( Teng
ti ) в условията на избраните времена на престой,
протоколирани в таблица 1.
Формула 4
eng

NPðTti Þ ¼

CO2 ðTcold Þ − CO2 ðTeng
ti Þ
CO2 ðTcold Þ − CO2 ðThot Þ

След това се изчислява теоретичната температура на охлаждащата течност в двигателя след изпразването на системата
engmod
EST в условията на избраните времена на престой Tti
, като се използва формула 5.
Формула 5
eng

Tengmod
¼ ð2NPðTti
ti

Þ

− 1Þ � ðThot − Tcold Þ þ Tcold

Определя се съотношението на топлинните инерции Kti в условията на избраните времена на престой, като се
използва формула 6.
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Формула 6
Tengmod
− Teng
ti
ti
eng
EST
Tti − Tti

Kti ¼

Съответното ефективно съотношение на топлинните инерции K се изчислява чрез претегляне на трите резултата Kti с
дела на престоите на превозното средство, както е определено във формула 7.
Формула 7
3
X

K¼

Kti � WFti
i¼1

където
WFti

— Тегловен фактор за времето на престой ti [-], както е определен в таблица 3

Таблица 3
Тегловен параметър за изчисляване на фактора K

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Теоретичната температура на двигателя след изпразване на системата EST при условието за време на престой pt
Tengmod
се изчислява, като се използва формула 8.
pt
Формула 8
EST
eng
Tengmod
¼ Teng
pt
pt þ K � ðTpt − Tpt Þ

Резултатите от изчислението се дават в таблица 4.

Таблица 4
Теоретична температура на двигателя след изпразване на системата EST за различни времена на престой

pt [часа]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Tengmod
[°C]
pt
pt [часа]
Tengmod
[°C]
pt
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6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЗАТА ОТ ПУСКАНЕ ПРИ ГОРЕЩ ДВИГАТЕЛ (ППГД)

Ползата от пускане при горещ двигател (ППГД) на превозните средства, оборудвани с въпросната технология, се
определя по експериментален път по формула 9. Получената стойност описва разликата в емисиите на CO2 при
изпитване по NEDC и пускане съответно при студен и горещ двигател по отношение на резултата при пускане на
студен двигател.
Формула 9
HSB ¼ 1 −

CO2 ðThot Þ
CO2 ðTcold Þ

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА CO2

Преди да започне официалното изпитване за тип I съгласно Регламент (ЕО) № 692/2008, органът по одобряване на
типа проверява дали температурата на охлаждащата течност, включително вътре в енталпийния резервоар, е в
рамките на ± 2 K спрямо температурата в помещението. Ако не е постигната тази температура, методиката за EST за
определяне на намалението на емисиите не може да се прилага.
Проверката може да бъде извършена или чрез измерване вътре в енталпийния резервоар (напр. посредством
термодвойка), или чрез изключване на системата EST преди подготвителната процедура, за да не съхранява нагрята
охлаждаща течност в резервоара. Температурата вътре в енталпийния резервоар се записва в протокола от
изпитването.
Потенциалът за относително намаляване на CO2 ΔCO2pt при различни времена на престой се изчислява по
формула 10.
Формула 10
!

engmod

ΔCO2pt

Tpt
þ Thot − 2 � Tcold
¼ 1,443 � ln
eng
Tpt þ Thot − 2 � Tcold

� HSB

Резултатите от изчислението се дават в таблица 5.

Таблица 5
Потенциал за относително намаляване на CO2 ΔCO2pt за различни времена на престой
pt [часа]
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ΔCO2(pt) [%]
pt [часа]
ΔCO2(pt) [%]
Общото намаление на емисиите на CO2, претеглено с времената на престой (pt), се изчислява по формула 11.
Формула 11
24
X

CCO2 ¼ BTA �

ΔCO2pt � SVSpt
pt¼1

където:
SVSpt

— Дял в разпределението на времето на престои [%], както е определен в таблица 6
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Таблица 6
Разпределение на времето на престои (дял в престоите на превозното средство)

pt [часа]
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8. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ГРЕШКА

Статистическите грешки в резултатите от методиката на изпитване, причинени от измерванията, трябва да бъдат
определени количествено. За всяко изпитване, извършено при различните температури на охлаждащата течност в
двигателя при пускането му, се изчислява стандартното отклонение на средноаритметичната стойност съгласно
формула 12.

Формула 12

SCO2 ðTk Þ

vffiP
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
u m
2
u
t j¼1 ðCO2 ðTk Þj − CO2 ðTk ÞÞ
¼
mðm − 1Þ

където k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

T3 ¼ Teng
t1

T4 ¼ Teng
t2

T5 ¼ Teng
t3

Стандартното отклонение на намаленията на емисиите на CO2 SCCO трябва да се изчисли по формула 13.
2

Формула 13

където
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9. СТАТИСТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ

За всеки тип, вариант и версия превозно средство, оборудвано със системата EST, трябва да се докаже, че грешката в
намаленията на CO2, изчислена по формула 13, не е по-голяма от разликата между общото намаление на CO2 и
прага за минималното намаление, посочен в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 725/2011 (виж формула 14).

Формула 14

MT � CCO2 − SCCO − ΔCO2m
2

където:
MT:

минимален праг [gCO2/km], който е 1 gCO2/km

ΔCO2m : корекционен коефициент за CO2 поради увеличаването на масата вследствие на монтирането на системата
EST. За ΔCO2m трябва да се използват данните в таблица 7.

Таблица 7
Корекционен коефициент за CO2 поради допълнителната маса

Вид гориво

Корекционен коефициент за CO2 поради допълнителната маса ( ΔCO2m )
[g CO2/km]

Бензин

0,0277 · Δm

Дизелово гориво

0,0383 · Δm

В таблица 7 Δm е допълнителната маса вследствие на монтирането на системата EST. Това е масата на системата EST,
напълно заредена с охлаждаща течност.
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10. СИСТЕМАТА EST ЗА МОНТИРАНЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Органът по одобряване на типа трябва да сертифицира намаленията на емисиите на CO2 въз основа на измерванията
на системата EST по методиката за изпитване, изложена в настоящото приложение. Когато намаленията на емисиите
на CO2 са под праговата стойност, посочена в член 9, параграф 1, се прилага член 11, параграф 2, втора алинея от
Регламент (ЕС) № 725/2011.
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ПОПРАВКИ
Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2362 на Комисията от 15 декември 2015 година
относно освобождавания от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни
части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97
(Официален вестник на Европейския съюз L 331 от 17 декември 2015 г.)
На стр. 36 в член 5, таблица 4 „Страни, чиито искания са в процес на разглеждане“, в колоната „Дата на пораждане на
действие“ за дружеството „CICLI EUROPA s.r.l“:
вместо:

„10.9.2014 г.“

да се чете:

„10.11.2014 г.“

Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2016/70 на Коригиращ бюджет № 8 на Европейския съюз
за финансовата 2015 година
(Официален вестник на Европейския съюз L 18 от 26 януари 2016 г.)
Таблицата на страница 3 се заменя със следното:
„Описание

Бюджет за 2015 г. (1)

Бюджет за 2014 г. (2)

Промяна (в %)

1. Интелигентен и приобщаващ растеж

66 853 308 910

65 300 076 773

2. Устойчив растеж: природни ресурси

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

3. Сигурност и гражданство

+ 2,38

4. Глобална Европа

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5. Администрация

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

p.m.

28 600 000

—

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62

6. Компенсация
Специални инструменти
Общо разходи (3)

(1) Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2015 година (ОВ L 69, 13.3.2015 г.) плюс коригиращите бюджети от № 1 до № 8/2015.
(2) Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2014 година (ОВ L 51, 20.2.2014 г.) плюс изменените бюджети от № 1/2014 до
№ 7/2014.

(3) Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджета трябва да бъ
дат балансирани“.“
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