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RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 269/2014
af 17. marts 2014
om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer
eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktions
måde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014
om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller
truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræ
sentant
for
udenrigsanliggender
og
sikkerhedspolitik
og
Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. marts 2014 fordømte EU-medlemsstaternes stats- og rege
ringschefer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovoke
rede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet
og opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at trække
sine væbnede styrker tilbage til de områder, hvor de er permanent
stationeret i overensstemmelse med de relevante aftaler. De opfor
drede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at give internatio
nale observatører adgang. Stats- og regeringscheferne mente, at
Den Autonome Republik Krims øverste råds beslutning om at
afholde en folkeafstemning om områdets fremtidige status er i
strid med den ukrainske forfatning og derfor ulovlig.

(2)

Stats- og regeringscheferne besluttede at træffe foranstaltninger,
herunder dem, som Rådet lagde op til den 3. marts 2014, navnlig
at suspendere bilaterale drøftelser med Den Russiske Føderation
om visumanliggender samt drøftelser med Den Russiske Fødera
tion om en omfattende ny aftale, der skal erstatte den nuværende
partnerskabs- og samarbejdsaftale.

(3)

Stats- og regeringscheferne understregede, at løsningen på krisen
bør findes gennem forhandlinger mellem Ukraines og Den
Russiske Føderations regeringer, herunder gennem potentielle
multilaterale mekanismer, og at Unionen, hvis der ikke foreligger
resultater inden for en forholdsvis kort frist, vil tage stilling til
yderligere foranstaltninger, såsom rejseforbud, indefrysning af
aktiver og aflysning af topmødet mellem EU og Rusland.

(4)

Den 17 marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP, der
fastsætter rejserestriktioner og en indefrysning af pengemidler

(1) Se side 16 i denne EUT.
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og økonomiske ressourcer, der tilhører visse personer, som er
ansvarlige for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, herunder
handlinger, der vedrører den fremtidige status af dele af området,
og som er i strid med den ukrainske forfatning, samt fysiske eller
juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem.
Disse fysiske eller juridiske personer, enheder og organer er
opført på listen i bilaget til den nævnte afgørelse.

(5)

Da nogle af disse foranstaltninger falder ind under anvendel
sesområdet for traktaten, er lovgivning på EU-plan nødvendig
for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at alle medlems
stater anvender dem ensartet.

(6)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og
de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions
charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til effektive
retsmidler og en upartisk domstol og retten til beskyttelse af
personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overens
stemmelse med disse rettigheder og principper.

(7)

I betragtning af den alvorlige politiske situation i Ukraine og for
at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurde
ring af bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP bør beføjelsen til at
ændre listen i bilag I til denne forordning udøves af Rådet.

(8)

Proceduren for ændring af listen i bilag I til denne forordning bør
omfatte, at begrundelserne for opførelsen på listen meddeles de
pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer
for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der
fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny doku
mentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse
i lyset af disse bemærkninger og underrette den pågældende
person eller enhed eller det pågældende organ herom.

(9)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at
skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen skal navne og andre
relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder
og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer bør inde
fryses i overensstemmelse med denne forordning, gøres offentligt
tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 45/2001 (1) og Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 95/46/EF (2).

(10)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er
effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december
2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri
udveksling af sådanne data (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplys
ninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af
23.11.1995, s. 31).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I denne forordning forstås ved:
a) »fordring«: enhver fordring, som er gjort gældende før eller efter den
17. marts 2014 i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller
en transaktion, uanset om fordringen er gjort gældende under en
retssag, herunder særligt:
i) en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse,
som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller
transaktion
ii) en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en
finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form
iii) et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion
iv) en modfordring
v) en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå
anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse
eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller
truffet
b) »kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og
hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller
flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem
samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt« omfatter med
henblik herpå navnlig alle garantier og modgarantier, navnlig finansi
elle garantier og modgarantier, og kreditter, også selv om de er
juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som
opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion
c) »kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndig
heder, jf. listen over websteder i bilag II
d) »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og
immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er penge
midler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller
tjenesteydelser
e) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at økonomiske
ressourcer på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer
eller tjenesteydelser, herunder bl.a. ved salg, leje eller pantsætning
f) »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning,
overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af penge
midler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst
form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold,
besiddelse, art eller formål eller enhver anden ændring, som ville
gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porte
føljeforvaltning
g) »pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder,
men ikke begrænset til:
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i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, beta
lingsordrer og andre betalingsinstrumenter
ii) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi
på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser
iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter,
herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obli
gationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og deri
vatkontrakter
iv) renter, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller
værditilvækst hidrørende fra aktiver
v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgaran
tier eller andre finansielle forpligtelser
vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve samt
vii) dokumentation for en interesse i pengemidler eller økonomiske
ressourcer
h) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor trak
taten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten,
herunder deres luftrum.
▼M3
Artikel 2
1.
Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes,
besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder
eller organer eller af fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer med tilknytning til dem, jf. listen i bilag I, indefryses.
2.
Ingen pengemidler eller økonomiske
direkte eller indirekte stilles til rådighed for
fysiske eller juridiske personer, enheder eller
eller juridiske personer, enheder eller organer
jf. listen i bilag I.

ressourcer må hverken
eller være til fordel for
organer eller for fysiske
med tilknytning til dem,

▼B
Artikel 3
▼M9
1.

Bilag I omfatter:

a) fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennem
fører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten
eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organi
sationers arbejde i Ukraine, og fysiske eller juridiske personer,
enheder eller organer med tilknytning til dem
b) juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller
finansielt støtter tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed
c) juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol,
hvis ejerskab i strid med ukrainsk ret er blevet overført, eller juri
diske personer, enheder eller organer, der har draget fordel af en
sådan overførsel
d) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som materielt
eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslut
ningstagere, der er ansvarlige for indlemmelsen af Krim eller desta
biliseringen af det østlige Ukraine , eller
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e) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som foretager
transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine.
▼B
2.
Bilag I indeholder begrundelsen for opførelsen af de pågældende
fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på listen.
3.
Bilag I indeholder endvidere de oplysninger, som er tilgængelige,
og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller
juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske
personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende
aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskort
numre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv.
For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne
oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registrerings
nummer og forretningssted.

Artikel 4
1.
Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder
tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske
ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske
ressourcer til rådighed på sådanne betingelser, som de skønner egnede
efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økono
miske ressourcer:
a) er nødvendige til dækning af basale behov hos de fysiske eller juri
diske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, og hos
de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt
over, herunder til betaling af fødevarer, husleje, renter og afdrag på
hypotekslån, medicin, lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og
offentlige forbrugsafgifter
b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af
udgifter i forbindelse med juridisk bistand
c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer
for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller
økonomiske ressourcer, eller
d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse
af at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af
tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndig
heder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør gives særlig
tilladelse.
2.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 5
1.
Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder
tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske
ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske
ressourcer til rådighed, når følgende betingelser er opfyldt:
a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en
voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor
de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er
omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en
judiciel eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller
en judiciel afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlems
stat, forud for eller efter den dato
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b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende
anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgø
relse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden
for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og admini
strative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder
c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person eller
enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I samt
d) anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige rets
principper i den pågældende medlemsstat.
2.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 6
1.
Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder
på vilkår, som de finder hensigtsmæssige, tillade, at visse indefrosne
pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, når personer, enheder
eller organer, der er opført i bilag I, skal betale beløb, der er forfaldne i
henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som de pågældende
personer, enheder eller organer har indgået eller pådraget sig inden
den dato, hvor de pågældende personer, enheder eller organer blev
opført på listen i bilag I, når den pågældende kompetente myndighed
har konstateret:
a) at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en
betaling, der skal foretages af en fysisk eller juridisk person, en
enhed eller et organ, som er opført i bilag I samt
b) at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.
2.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 7
1.
Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller
kreditinstitutter, der modtager pengemidler, som overføres af tredjeparter
til en konto, der tilhører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et
organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse
beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses.
Finansierings- eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente
myndighed om sådanne transaktioner.
2.
Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i
form af:
a) renter eller anden form for afkast fra disse konti
b) beløb, der er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forplig
telser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den
fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 2,
blev opført i bilag I, eller
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c) forfaldne beløb i henhold til retslige, administrative eller voldgifts
mæssige afgørelser, der er truffet i en medlemsstat, eller som kan
fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og beløb indefryses i
henhold til artikel 2, stk. 1.

Artikel 8
1.
Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortro
lighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og
organer:

a) øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen
af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som
er indefrosset i medfør af artikel 2, til de kompetente myndigheder i
de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og
direkte eller via medlemsstaterne fremsende oplysningerne til
Kommissionen samt

b) samarbejde med de kompetente myndigheder om efterprøvning af
sådanne oplysninger.

2.
Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte,
stilles til rådighed for medlemsstaterne.

3.
Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne
artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller
modtaget.

Artikel 9
Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller følge
at omgå de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2, er forbudt.

Artikel 10
1.
Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller
afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til
rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse
med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed
eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen,
herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til
ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbage
holdelsen skyldtes forsømmelighed.

2.
Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder
eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende,
hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres
handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.
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Artikel 11
1.
Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller
transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte
helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltningerne i denne forord
ning, herunder erstatningskrav eller andre tilsvarende fordringer, såsom
krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, særlig ikke
fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier
eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier
uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:
a) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i
bilag I
b) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler
gennem eller på vegne af en af de i litra a) omhandlede personer,
enheder eller organer.
2.
I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en
fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller
det organ, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen
af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.
3.
Denne
lede fysiske
domstol at
kontraktlige

artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhand
og juridiske personer, enheder eller organer har til ved en
få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af
forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.
Artikel 12

1.
Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om
foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler
andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne
forordning, navnlig oplysninger om:
a) indefrosne midler i medfør af artikel 2 og om tilladelser, der gives i
medfør af artikel 4, 5 og 6
b) overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale
domstole.
2.
Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen
om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan
påvirke den effektive implementering af denne forordning.
Artikel 13
Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplys
ninger fra medlemsstaterne.
Artikel 14
1.
Såfremt Rådet vedtager at lade en fysisk eller juridisk person, en
enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er
omhandlet i artikel 2, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.
2.
Rådet meddeler sin afgørelse, herunder begrundelsen for opfø
relsen på listen, til den fysiske eller juridiske person, enheden eller
organet, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er
bekendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver den
pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet
lejlighed til at fremsætte bemærkninger.
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3.
Fremsættes der bemærkninger eller forelægges der væsentlig ny
dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og
underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet
herom.
4.
Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum
og mindst hver 12. måned.
Artikel 15
1.
Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal
anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og
træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes.
Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtræ
delsen og have afskrækkende virkning.
2.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1
omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og under
retter den om senere ændringer.
Artikel 16
1.
Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der
henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der
er opført i bilag II. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle
ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag II.
2.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres
kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks
efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere
ændringer.
3.
Når der i denne forordning fastsættes krav om, at der skal gives
meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres
med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger,
der er angivet i bilag II.
Artikel 17
Denne forordning finder anvendelse:
a) på Unionens område, herunder i dens luftrum
b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion
c) på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er
statsborgere i en medlemsstat
d) på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden
for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en
medlemsstats lovgivning
e) på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår
forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for
Unionen.
Artikel 18
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.
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BILAG I
Liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2

▼M4
▼C1
Personer

▼B

Navn

Identificerende
oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

▼M17
1.

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Fødselsdato:
26.11.1972.

►C4 Sergei Valerievich
AKSENOV (Сергей
Валерьевич
AKCëHOB) ◄,

Fødested: Beltsy
(Bălți), nu Repub
likken Moldova

Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергiй
Валерiйович Аксьонов)

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til
»premierminister på Krim« i Krims Verk
hovna Rada den 27. februar 2014 under
tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede
mænd. »Valget« af ham blev erklæret forfat
ningsstridigt af Oleksandr Turchynov den
1. marts 2014. Han har udført et aktivt
lobbyarbejde for »folkeafstemningen« den
16. marts 2014. Siden den 9. oktober 2014
»leder« af den såkaldte »Republikken
Krim«.

17.3.2014

Medlem af præsidiet i det russiske statsråd.
2.

Vladimir Andreevich
Konstantinov

Fødselsdato:
19.11.1956

(Владимир Андреевич
Константинов)

Fødested: Vladimi
rovka (alias Vladimi
rovca), Sloboziare
gionen, Moldoviske
SSR (nu Republikken
Moldova) eller

Vladimir Andreevich Konstantinov har som
formand for Den Autonome Republik Krims
øverste råd spillet en relevant rolle i forbin
delse med de afgørelser, der er truffet i
Verkhovna Rada om »folkeafstemningen« i
strid med Ukraines territoriale integritet, og
han har opfordret vælgerne til at stemme for
Krims uafhængighed.

17.3.2014

Som tidligere næstformand for Krims Mini
sterråd har Rustam Ilmirovich Temirgaliev
spillet en relevant rolle i forbindelse med
de afgørelser, der er truffet af Verkhovna
Rada om »folkeafstemningen« i strid med
Ukraines territoriale integritet. Han har
udført et aktivt lobbyarbejde for Krims inte
gration i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

Deniz Valentinovich Berezovskiy blev
udnævnt til øverstkommanderende for den
ukrainske flåde den 1. marts 2014, men
aflagde efterfølgende ed til Krims væbnede
styrker, hvorved han brød sin ed til den
ukrainske flåde.

17.3.2014

Bogomol, Moldo
viske SSR
3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev

Fødselsdato:
15.8.1976

(Рустам Ильмирович
Темиргалиев)

Fødested: Ulan-Ude,
den Burjatiske ASSR
(Russiske SFSR)

4.

Denis Valentinovich
Berezovskiy

Fødselsdato:
15.7.1974

(Денис Валентинович
Березовский)

Fødested: Kharkiv,
Ukrainske SSR

Han blev derefter udnævnt til viceøverst
befalende for Sortehavsflåden i Den
Russiske Føderation.
5.

Aleksei Mikhailovich
Chaliy

Fødselsdato:
13.6.1961

(Алексей Михайлович
Чалый)

Fødested: Moskva
eller Sevastopol

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev »borgme
ster i Sevastopol« med folkelig opbakning
den 23. februar, og han accepterede
»afstemningen«. Han har ført en aktiv
kampagne for, at Sevastopol skal være en
særskilt enhed i Den Russiske Føderation
efter folkeafstemningen den 16. marts
2014. Han underskrev traktaten om opta
gelsen af Republikken Krim i Rusland.
Formand for den lovgivende forsamling i
byen Sevastopol.

17.3.2014
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Navn

6.

Identificerende
oplysninger

8.

Dato for
opførelse på
listen

Fødselsdato:
29.3.1965

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premier
minister« Aksyonov udnævnt til ny leder af
sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den
3. marts 2014, og han accepterede denne
udnævnelse. Han har videregivet relevante
oplysninger, herunder en database, til den
russiske efterretningstjeneste (SBU). Dette
omfattede oplysninger om Euromaidanakti
vister og menneskerettighedsforkæmpere på
Krim. Han har spillet en relevant rolle med
hensyn til at hindre de ukrainske myndig
heder i at kontrollere området Krim. Den
11. marts 2014 blev den uafhængige sikker
hedstjeneste på Krim oprettet af tidligere
SBU-officerer fra Krim.

17.3.2014

Yuriy Gennadyevich
Zherebtsov

Fødselsdato:
19.11.1969

17.3.2014

(Юрий Геннадиевич
Жеребцов)

Fødested: Izmail,
Odessaregionen,
Ukrainske SSR eller
Odessa

Rådgiver for formanden for Krims Verk
hovna Rada, en af de primære kræfter bag
»folkeafstemningen« den 16. marts 2014 i
strid med Ukraines territoriale integritet.
Medlem af civilkammeret i den såkaldte
»Republikken Krim«.

Sergey Pavlovych
Tsekov

Fødselsdato:
29.9.1953 eller
23.9.1953

Næstformand for Verkhovna Rada; Sergey
Pavlovych Tsekov stod sammen med
Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsæt
telse af regeringen for Den Autonome
Region Krim. Han inddrog Vladimir
Konstantinov i dette og truede ham med
afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at
parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag
opfordringen til, at russiske soldater skulle
overtage Krims Verkhovna Rada. Han var
blandt de første ledere på Krim til offentligt
at anmode om Ruslands annektering af
Krim.

17.3.2014

Pyotr Anatoliyovych
Zima
(Пётр Анатольевич
Зима)

7.

Begrundelse

(Сергей Павлович
Цеков)

Fødested: Simferopol

Medlem af Den Russiske Føderations Føde
rationsråd fra den såkaldte »Republikken
Krim«.

9.

Ozerov, Viktor Aleksee
vich
(Виктор Алексеевич
Озеров)

10.

Dzhabarov, Vladimir
Michailovich
(Владимир
Михайлович
Джабаров)

Fødselsdato: 5.1.1958
Fødested: Abakan,
Khakassien

Formand for Føderationsrådets Sikkerhedsog Forsvarskomité i Den Russiske Fødera
tion.

17.3.2014

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Aleksee
vich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på
vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og
Forsvarskomité deployeringen af russiske
styrker i Ukraine.

Fødselsdato:
29.9.1952

Første næstformand for Føderationsrådets
Komité for Internationale Anliggender.
Den 1. marts 2014 støttede Vladimir
Michailovich Dzhabarov offentligt i Fødera
tionsrådet på vegne af Føderationsrådets
Komité for Internationale Anliggender
deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014
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11.

12.

14.

Fødselsdato:
9.11.1972

Formand for Føderationsrådets Komité for
Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

(Андрей Александ
рович Клишас)

Fødested: Sverdlovsk

Den 1. marts 2014 støttede Andrei Aleksan
drovich Klishas offentligt i Føderationsrådet
deployeringen af russiske styrker i Ukraine.
I offentlige erklæringer søgte Andrei Alek
sandrovich Klishas at retfærdiggøre den
russiske militære intervention i Ukraine
ved at hævde, at »'den ukrainske præsident
støtter myndighederne på Krims appel til
præsidenten for Den Russiske Føderation
om at indsætte omfattende forstærkning for
at forsvare borgerne på Krim«.

Ryzhkov, Nikolai Ivano Fødselsdato:
vich
28.9.1929

Viceformand for Den Russiske Føderations
Føderationsråd.

(Евгений Викторович
Бушмин)

Fødested: Lopatino,
Sergachiiskyregionen,
Russiske SSR

Den 1. marts 2014 støttede Evgeni Viktoro
vich Bushmin offentligt i Føderationsrådet
deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

Totoonov, Aleksandr
Borisovich

Fødselsdato: 3.4.1957

Medlem af Føderationsrådets Kultur-,
Videnskabs- og Informationskomité i Den
Russiske Føderation.

17.

Fødested: Ordzhoni
kidze, Nordossetien

Dato for
opførelse på
listen

17.3.2014

17.3.2014

Den 1. marts 2014 støttede Nikolai Ivano
vich Ryzhkov offentligt i Føderationsrådet
deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

Fødselsdato:
4.10.1958

17.3.2014

17.3.2014

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Bori
sovich Totoonov offentligt i Føderations
rådet deployeringen af russiske styrker i
Ukraine.

Panteleev, Oleg Evgene Fødselsdato:
vich
21.7.1952
(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

16.

Fødested: Dyleevka,
Donetskregionen,
Ukrainske SSR

Medlem af Føderationsrådets Komité for
Føderale Anliggender, Regionalpolitik og
den Nordlige Region i Den Russiske Føde
ration.

Bushmin, Evgeni Vikto
rovich

(Александр Борисович
Тотоонов)

15.

Begrundelse

Klishas, Andrei Alek
sandrovich

(Николай Иванович
Рыжков)

13.

Identificerende
oplysninger

Fødested: Zhitnikov
skoe, Kurganregionen

Mironov, Sergei Mikhai Fødselsdato:
lovich
14.2.1953

Tidligere første viceformand for Komitéen
for Parlamentariske Spørgsmål i Fødera
tionsrådet.

17.3.2014

Den 1. marts støttede Oleg Evgenevich
Panteleev offentligt i Føderationsrådet
deployeringen af russiske styrker i Ukraine.
Medlem af Statsdumaens Råd; leder af
partiet Retfærdigt Rusland i Dumaen i Den
Russiske Føderation.

(Сергей Михайлович
Миронов)

Fødested: Pusjkin,
Leningradregionen

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich

Fødselsdato:
30.7.1970

(Сергей Владимирович
Железняк)

Fødested: Skt. Peters Støtter aktivt anvendelse af russiske
borg (tidl. Leningrad) væbnede styrker i Ukraine og annekteringen
af Krim. Han ledede personligt demonstra
tionen til støtte for anvendelsen af russiske
væbnede styrker i Ukraine.

17.3.2014

Ophavsmand til lovforslaget om under
dække af at beskytte russiske borgere at
lade Den Russiske Føderation indlemme et
fremmed lands territorier uden det pågæl
dende lands samtykke og uden en inter
national traktat.
Viceformand for Den Russiske Føderations
Statsduma.

17.3.2014
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18.

Slutski, Leonid Eduar
dovich

Identificerende
oplysninger

Fødselsdato: 4.1.1968
Fødested: Moskva

(Леонид Эдуардович
Слуцкий)

19.

20.

Formand for Statsdumaens Komité for
Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG),
(medlem af LDPR).

Dato for
opførelse på
listen

17.3.2014

Støtter aktivt anvendelse af russiske
væbnede styrker i Ukraine og annekteringen
af Krim.

Vitko, Aleksandr Vikto
rovich

Fødselsdato:
13.9.1961

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, vicead
miral.

(Александр Викто
рович Витко)

Fødested: Vitebsk
(Hviderussiske SSR)

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker,
som har besat suverænt ukrainsk territorium.

Sidorov, Anatoliy Alek
seevich

Fødselsdato: 2.7.1958

Øverstbefalende, Ruslands vestlige militær
distrikt, som har enheder deployeret på
Krim. Han er ansvarlig for en del af den
russiske militære tilstedeværelse på Krim,
der underminerer Ukraines suverænitet, og
bistod myndighederne på Krim med at
hindre offentlige demonstrationer imod
tiltag i retning af en »folkeafstemning« og
indlemmelse i Rusland.

17.3.2014

Ruslands sydlige militærdistrikt, som har
enheder på Krim. Sortehavsflåden henhører
under Galkins kommando, en stor del af
fremrykningen på Krim har fundet sted
gennem det sydlige militærdistrikt.

17.3.2014

(Анатолий Алексеевич
Сидоров)

21.

Begrundelse

Fødested: Siva,
Permregionen, USSR

Galkin, Viktorovich
Aleksandr

Fødselsdato:
22.3.1958

(Александр Викто
рович Галкин)

Fødested: Ordzhoni
kidze, Nordossetiske
ASSR

17.3.2014

Øverstbefalende for Ruslands sydlige mili
tærdistrikt (»SMD«). SMD-styrker er
deployeret på Krim. Han er ansvarlig for
en del af den russiske militære tilstedevæ
relse på Krim, der underminerer Ukraines
suverænitet, og bistod myndighederne på
Krim med at hindre offentlige demonstra
tioner imod tiltag i retning af en »folke
afstemning« og indlemmelse i Rusland.
Desuden henhører Sortehavsflåden under
distriktets kontrol.

22.

23.

Rogozin, Dmitry Olego
vich

Fødselsdato:
21.12.1963

(Дмитрий Олегович
Рогозин)

Fødested: Moskva

Glazyev, Yurievich
Sergey

Fødselsdato: 1.1.1961

(Сергей Юрьевич
Глазьев)

24.

Matviyenko, Valentina
Ivanova (født Tyutina)
(Валентина Ивановна
Матвиенко (født
Тютина))

Fødested: Zaporozhye
(Ukrainske SSR)

Fødselsdato: 7.4.1949
Fødested: Shepe
tovka, Khmelnitsky
regionen (KamenetsPodolsky) (Ukrainske
SSR)

Vicepremierminister i Den Russiske Fødera
tion. Opfordrede offentligt til annekteringen
af Krim.

21.3.2014

Rådgiver for præsidenten for Den Russiske
Føderation. Opfordrede offentligt til annek
teringen af Krim.

21.3.2014

Formand for Føderationsrådet. Den 1. marts
2014 støttede hun offentligt i Føderations
rådet deployeringen af russiske styrker i
Ukraine.

21.3.2014
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25.

26.

Identificerende
oplysninger

Naryshkin, Sergei Evge
nevich

Fødselsdato:
27.10.1954

(Сергей Евгеньевич
Нарышкин)

Fødested: i Skt.
Petersborg (tidl.
Leningrad)

Dmitry Konstantinovich
KISELYOV,

Fødselsdato:
26.4.1954

Dmitrii Konstantinovich
KISELEV

Fødested: Moskva

28.

30.

31.

32.

Udnævnt ved præsidentielt dekret den
9. december 2013 til leder af det russiske
føderale nyhedsbureau »Rossiya Segodnya«.

21.3.2014

Fødselsdato:
27.3.1963

Viceøverstbefalende
kontreadmiral.

(Александр
Михайлович Носатов)

Fødested: Sevastopol
(Ukrainske SSR)

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker,
som har besat suverænt ukrainsk territorium.

Kulikov, Valery Vladi
mirovich

Fødselsdato: 1.9.1956

Viceøverstbefalende
kontreadmiral.

Fødested: Zaporozhye
(Ukrainske SSR)

for

for

Sortehavsflåden,

Sortehavsflåden,

21.3.2014

21.3.2014

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker,
som har besat suverænt ukrainsk territorium.
Rådgiver for præsidenten for Den Russiske
Føderation. Han organiserede processen på
Krim, hvorved lokalsamfund på Krim blev
mobiliseret til at iværksætte aktioner, der
underminerede de ukrainske myndigheder
på Krim.

21.3.2014

Formand for Krims valgkommission.
Ansvarlig for gennemførelsen af folke
afstemningen på Krim. Ansvarlig for under
tegnelsen af resultaterne af folkeafstem
ningen i henhold til det russiske system.

21.3.2014

Formand for Krims valgkommission.
Ansvarlig for administrationen af folke
afstemningen på Krim. Ansvarlig for under
tegnelsen af resultaterne af folkeafstem
ningen i henhold til det russiske system.

21.3.2014

De facto-øverstbefalende for de russiske
tropper, der er deployeret på Krim (og
som Rusland fortsat officielt refererer til
Fødested: Osh, Kirgi som »lokale selvforsvarsmilitser«). Viceø
siske SSR
verstbefalende for det sydlige militærdistrikt.

21.3.2014

Elena Borisovna Mizu
lina (født Dmitriyeva)

Fødselsdato:
9.12.1954

21.3.2014

(Елена Борисовна
Мизулина (født Дмит
риева)

Fødested: Bui,
Kostromaregionen

Surkov, Vladislav
Yurievich

Fødselsdato:
21.9.1964

(Владислав Юрьевич
Сурков)

Fødested: Solntsevo,
Lipetskregionen

Mikhail Grigorievich
Malyshev

Fødselsdato:
10.10.1955

(Михаил Григорьевич
Малышев)

Fødested: Simferopol,
Krim

Valery Kirillovich
Medvedev

Fødselsdato:
21.8.1946

(Валерий Кириллович
Медведев)

Fødested: Shma
kovka, Primorskyre
gionen

Generalløjtnant Igor
Nikolaevich (Mykolayo
vich) Turchenyuk

Fødselsdato:
5.12.1959

(Игорь Николаевич
Турченюк)
33.

21.3.2014

Nosatov, Alexander
Mihailovich

(Валерий Владими
рович Куликов)
29.

Formand for Statsdumaen. Støttede offent
ligt deployeringen af russiske styrker i
Ukraine. Støttede offentligt traktaten om
genforening af Rusland og Krim og den
føderale forfatningslovgivning i tilknytning
hertil.

Central figur i regeringens propaganda, som
støtter deployeringen af russiske styrker i
Ukraine.

(Дмитрий
Константинович
Киселёв)
27.

Dato for
opførelse på
listen

Begrundelse

Næstformand for Statsdumaen. Stod bag og
var medforslagsstiller til de nylige lovgiv
ningsforslag i Rusland, som ville have
gjort det muligt for regioner i andre lande
at tilslutte sig Rusland uden forudgående
samtykke fra deres centrale myndigheder.
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34.

35.

36.

37.

Identificerende
oplysninger

Dmitry Nikolayevich
Kozak

Fødselsdato:
7.11.1958

(Дмитрий Николаевич
Козак)

Fødested: Bandurovo,
Kirovogradregionen,
Ukrainske SSR

Oleg Yevgenyvich Bela Fødselsdato:
15.9.1949
ventsev
(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

Fødested: Moskva

Oleg Genrikhovich
Savelyev

Fødselsdato:
27.10.1965

(Олег Генрихович
Савельев)

Fødested: Leningrad

Sergei Ivanovich
Menyailo

Fødselsdato:
22.8.1960

(Сергей Иванович
Меняйло)

Fødested: Alagir,
Nordossetiske

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Vicepremierminister. Ansvarlig for at lede
integrationen af den indlemmede Autonome
Republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

Befuldmægtiget repræsentant for præsi
denten for Den Russiske Føderation i det
såkaldte »Føderale Distrikt Krim«, ikkeper
manent medlem af det russiske sikker
hedsråd. Ansvarlig for gennemførelsen af
det russiske statsoverhoveds forfatnings
mæssige beføjelser på den indlemmede
Autonome Republik Krims område.

29.4.2014

Minister for Krimanliggender. Ansvarlig for
integrationen af den indlemmede Autonome
Republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

Guvernør for den ukrainske indlemmede by
Sevastopol.

29.4.2014

Medlem af Det Russiske Føderale Råd for
den indlemmede autonome republik Krim.

29.4.2014

Næstformand for Statsdumaen, Forenet
Rusland. Ansvarlig for at iværksætte lovgiv
ning med henblik på at integrere den
indlemmede Autonome Republik Krim i
Den Russiske Føderation.

29.4.2014

Direktør for GRU (øverste efterretnings
direktorat), vicechef for generalstaben for
Den Russiske Føderations væbnede styrker,
generalløjtnant.
Ansvarlig
for
GRU-officerernes virksomhed i det østlige
Ukraine.

29.4.2014

Chef for generalstaben for Den Russiske
Føderations væbnede styrker, Den Russiske
Føderations viceforsvarsminister, general i
hæren. Ansvarlig for den massive deploye
ring af russiske tropper langs grænsen til
Ukraine og for den manglende deeskalering
af situationen.

29.4.2014

autonome SSR,
Russiske SSR
38.

Olga Fedorovna Kovitidi

Fødselsdato: 7.5.1962

(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Fødested: Simferopol,
Ukrainske SSR

Sergei Ivanovich
Neverov

Fødselsdato:
21.12.1961

(Сергей Иванович
Неверов)

Fødested: Tashtagol,
USSR

Igor Dmitrievich
SERGUN

Fødselsdato:
28.3.1957

(Игорь Дмитриевич
Сергун)

Fødested: Podolsk,
Moskva Oblast

Valery Vasilevich Gera
simov

Fødselsdato: 8.9.1955

▼M16
_____
▼M17
40.

41.

42.

(Валерий Васильевич
Герасимов)

Fødested: Kazan
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Identificerende
oplysninger

43.

German Prokopiv

44.

Valeriy Dmitrievich
Bolotov

Fødselsdato:
13.2.1970

(Валерий Дмитриевич
Болотов)

Fødested: Luhansk

Andriy Yevgenovych
PURGIN

Fødselsdato:
26.1.1972

(Андрiй Eвгенович
Пургiн),

Fødested: Donetsk

45.

Andrei Evgenevich
Purgin

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Aktiv leder af »Luganskgarden«. Deltog i
indtagelsen af sikkerhedstjenestens regional
kontors bygning i Lugansk. Tætte forbin
delser til »Sydøsthæren«.

29.4.2014

En af lederne af separatistgruppen »Sydøst
hæren«, som besatte sikkerhedstjenestens
bygning i regionen Lugansk. Pensioneret
officer. Inden indtagelsen af bygningen var
han og andre medsammensvorne i besid
delse af våben, der tilsyneladende var
leveret illegalt fra Rusland og lokale krimi
nelle grupper.

29.4.2014

Tidligere leder af »Folkerepublikken
Donetsk«, aktiv deltager i og organisator
af separatistaktioner, koordinator af de
»russiske turisters« aktioner i Donetsk.
Medgrundlægger af et »borgerinitiativ i
Donbas for Den Eurasiske Union«. Såkaldt
»formand« for »Folkerådet i Folkerepu
blikken Donetsk«.

29.4.2014

En af lederne af »Folkerepublikken
Donetsk«. Deltog i indtagelsen og besæt
telsen af regionalforvaltningen. Aktiv tals
mand for separatisterne. Såkaldt næstfor
mand for »Folkerådet« i den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«.

29.4.2014

En af lederne af den ideologisk radikale
organisation
Donbasfolkemilitsen.
Han
deltog aktivt i indtagelsen af en række stats
lige bygninger i regionen Donetsk.

29.4.2014

Identificeret som ansat i det øverste efterret
ningsdirektorat i generalstaben for Den
Russiske
Føderations
væbnede
styrker (GRU). Han var involveret i
hændelser i Sloviansk. Han er medarbejder
på sikkerhedsområdet for Sergey Aksionov,
der er selvudråbt premierminister for Krim.
Chef for folkebevægelsen »Novorossiya«.

29.4.2014

Første vicepersonalechef for præsidentens
kontor i Rusland. Ansvarlig for tilsynet
med den politiske integration af den indlem
mede ukrainske region Krim i Den Russiske
Føderation.

12.5.2014

Øverstbefalende for de russiske luftbårne
tropper, generaloberst. Har i kraft af sin
ledende stilling ansvaret for deployeringen
af russiske luftstyrker på Krim.

12.5.2014

(Андрей Евгеньевич
Пургин)
46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN

Fødselsdato: 9.5.1981
eller 9.5.1982

(Денис Володимирович
Пушилiн),

Fødested: Makiivka
(Donetsk Oblast)

Denis Vladimirovich
PUSHILIN
(Денис Владимирович
Пушилин)
47.

48.

49.

50.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Fødselsdato: 1.5.1983

Igor Vsevolodovich
Girkin

Fødselsdato:
17.12.1970

(Игорь Всеволодович
Гиркин) alias Igor
Strelkov (Ihor Strielkov)

Fødested: Moskva

Vyacheslav Viktorovich
Volodin

Fødselsdato: 4.2.1964

Fødested: Khartsyzsk,
Donetsk Oblast

(Вячеслав Викторович
Володин)

Fødested: Alekse
evka, Saratovre
gionen.

Vladimir Anatolievich
Shamanov

Fødselsdato:
15.2.1957

(Владимир Анато
льевич Шаманов)

Fødested: Barnaul.
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51.

52.

Vladimir Nikolaevich
Pligin

Fødselsdato:
19.5.1960

(Владимир Николаевич
Плигин)

Fødested: Ignatovo,

Petr Grigorievich
JAROSH

Fødselsdato:
30.1.1971 eller
16.3.1966

(Петр Григорьевич
Ярош)

53.

54.

Identificerende
oplysninger

Fødested: Landsbyen
Skvortsovo, Simfero
polregionen, Krim

Fødselsdato:
19.12.1962

(Олег Григорьевич
Козюра)

Fødested: Zaporozhye

Viacheslav PONOMA
RIOV,

Fødselsdato: 2.5.1965
Fødested: Sloviansk
(Donetsk Oblast)

(В'ячеслав Володими
рович Пономарьов),
Viacheslav Vladimiro
vich PONOMAREV
(Вячеслав Владими
рович Пономарëв)

55.

Igor Nikolaevich Bezler
(Игорь Николаевич
Безлер) alias Bes
(djævlen)

Dato for
opførelse på
listen

Formand for forfatningsudvalget i Dumaen.
Ansvarlig for behandlingen af lovgivningen
om indlemmelse af Krim og Sevastopol i
Den Russiske Føderation.

12.5.2014

Chef for det føderale migrationstjeneste
kontor for Krim. Ansvarlig for den systema
tiske og fremskyndede udstedelse af russiske
pas til beboerne på Krim.

12.5.2014

Chef for det føderale migrationstjeneste
kontor for Sevastopol. Ansvarlig for den
systematiske og fremskyndede udstedelse
af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

12.5.2014

Tidligere selvudråbt borgmester i Sloviansk.
Ponomariov opfordrede Vladimir Putin til at
indsætte russiske styrker for at beskytte
byen og bad ham senere om at levere
våben. Ponomariovs folk er involveret i
bortførelser (de tog Irma Krat og Simon
Ostrovsky, en journalist for Vice News, til
fange, begge blev senere løsladt. Ponoma
riovs folk tilbageholdte militærobservatører
i henhold til OSCE's Wiendokument).
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske
handlinger og politikker.

12.5.2014

En af lederne af den selvudråbte Horlivka
milits. Han tog kontrol over Ukraines
sikkerhedstjenestes kontor i Donetskregio
nens bygning og bemægtigede sig bagefter
Indenrigsministeriets distriktsstation i byen
Horlivka. Han har forbindelser til Ihor Stri
elkov, under hvis kommando han ifølge den
ukrainske sikkerhedstjeneste var involveret i
mordet på den folkedeputerede i Horlivkas
byråd Volodymyr Rybak.

12.5.2014

En af lederne af de væbnede styrker i den
selvudråbte »Folkerepublikken Donetsk«.
Ifølge Pushylin, en af lederne af »Folkere
publikken Donetsk«, er styrkernes mål at
»beskytte befolkningen i Folkerepublikken
Donetsk og republikkens territorielle inte
gritet«.

12.5.2014

Vologodsk Oblast,
USSR

Oleg Grigorievich
Kozyura

Vyacheslav Volodymy
rovich PONOMARYOV

Begrundelse

Fødselsdato:
30.12.1965
Fødested: Simferopol,
Krim

▼M16

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

33 år gammel den
8.5.2014

(Игорь Евгеньевич
Какидзянов),

Muligvis født den
25.7.1980 i Makiivka
(Donetsk oblast)

Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV
(Игорь Евгеньевич
Хакимзянов)
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Identificerende
oplysninger

Dato for
opførelse på
listen

Begrundelse

▼M17
57.

Oleg TSARIOV,

Fødselsdato: 2.6.1970

Oleh Anatoliyovych
Tsarov

Fødested: Dnepro
petrovsk

(Олег Анатолтович
Царьов),

Tidligere medlem af Radaen; opfordrede i
denne egenskab offentligt til oprettelse af
den såkaldte »Føderale Republik Novoros
siya« bestående af sydøstlige regioner i
Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separati
stiske handlinger eller politikker.

12.5.2014

Chef for den centrale valgkommission i
»Folkerepublikken Donetsk«. Tilrettelagde
aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014
om »Folkerepublikken Lugansks« selv
bestemmelse. Tidligere »minister for
arbejde og sociale anliggender«.

12.5.2014

Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)
58.

59.

Roman Viktorovich
Lyagin

Fødselsdato:
30.5.1980

(Роман Викторович
Лягин)

Fødested: Donetsk,
Ukraine

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,

Fødselsdato:
12.1.1981

Chef for den centrale valgkommission i
»Folkerepublikken Lugansk«. Tilrettelagde
aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014
om
»Folkerepublikken
Lugansks«
selvbestemmelse.

12.5.2014

Natalia Vladimirovna
Poklonskaya

Fødselsdato:
18.3.1980

Krims anklager. Gennemfører
Ruslands indlemmelse af Krim.

aktivt

12.5.2014

(Наталья Владими
ровна Поклонская)

Fødested: Mikhai
lovka, Voroshilov
gradregionen,
Ukrainske SSR eller
Yevpatoria,
Ukrainske SSR

Igor Sergeievich Shev
chenko

Fødested: Sevastopol,
Krim

Sevastopols anklager. Gennemfører aktivt
Ruslands indlemmelse af Sevastopol.

12.5.2014

Aleksandr Yurevich
BORODAI

Fødselsdato:
25.7.1972

12.7.2014

(Александр Юрьевич
Бородай)

Fødested: Moskva

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkere
publikken Donetsk«, i denne egenskab
ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkere
publikken Donetsk« (erklærede f.eks. den
8. juli 2014, at »vores militær gennemfører
en særoperation mod de ukrainske« fasci
ster»«). Har undertegnet aftalememoran
dummet om »unionen Novorossiya«.
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske
handlinger eller politikker.

Alexander KHODA
KOVSKY,

Fødselsdato:
18.12.1972

12.7.2014

Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKIY

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »sikkerhedsminister i
Folkerepublikken Donetsk«, i denne egen
skab ansvarlig for separatistiske sikkerheds
aktiviteter i den såkaldte »regering for
Folkerepublikken
Donetsk«.
Bidrager
fortsat aktivt til separatistiske handlinger
eller politikker.

Alexander Sergeevich
MALYHIN
(Александр Сергеевич
Малнхин)
60.

61.

(Игорь Сергеевич
Шевченко)
62.

63.

(Олександр Сергiйович
Ходаковський),
Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич
Ходаковский)
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64.

Identificerende
oplysninger

Dato for
opførelse på
listen

Fødselsdato:
9.10.1975

Såkaldt »de facto-vicepremierminister for
sociale anliggender i Folkerepublikken
Donetsk«. Ansvarlig for separatistiske
»regeringsaktiviteter« i den såkaldte »rege
ring for Folkerepublikken Donetsk«.

12.7.2014

Alexander
KHRYAKOV,

Fødselsdato:
6.11.1958

12.7.2014

Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »minister for information
og massekommunikation i Folkerepublikken
Donetsk«. Ansvarlig for proseparatistiske
propagandaaktiviteter i den såkaldte »rege
ring for Folkerepublikken Donetsk«.

Tidligere såkaldt »premierminister i mini
sterrådet i Folkerepublikken Lugansk«,
bekræftet den 8. juli 2014.

12.7.2014

Alexandr Aleksandro
vich KALYUSSKY,
(Александр Александ
рович Калюсский)

65.

Begrundelse

(Александр Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV
(Олександр
ВiTалiйович Хряков)
66.

67.

Marat Faatovich
BASHIROV

Fødselsdato:
20.1.1964

(Марат Фаатович
Баширов)

Fødested: Izhevsk,
Den Russiske Føde
ration

Vasyl NIKITIN,

Fødselsdato:
25.11.1971

Vasilii Aleksandrovich
NIKITIN
(Василий Александ
рович Никитин)

Fødested: Shargun
(Uzbekistan)

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkere
publikken Lugansk«.
Såkaldt »vicepremierminister i ministerrådet
i Folkerepublikken Lugansk« (tidligere
såkaldt »premierminister i Folkerepublikken
Lugansk« og tidligere talsmand for »sydøst
hæren«).

12.7.2014

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkere
publikken Lugansk«.
Ansvarlig for sydøsthærens erklæring om, at
der ikke kan afholdes ukrainsk præsident
valg i »Folkerepublikken Lugansk« på
grund af regionens »nye« status.

68.

Aleksey Vyacheslavo
vich KARYAKIN

Fødselsdato: 7.4.1980
eller 7.4.1979

Såkaldt »formand for det øverste råd i
Folkerepublikken Lugansk«.

(Алексей Вячеславович
Карякин)

Fødested: Stakhanov
(Lugansk Oblast)

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i »det øverste råd«, ansvarlig for at
have anmodet Den Russiske Føderation om
at anerkende »Folkerepublikken Lugansks«
uafhængighed.

12.7.2014

Har undertegnet aftalememorandummet om
»unionen Novorossiya«.
69.

Yuriy Volodymyrovych
IVAKIN

Fødselsdato:
13.8.1954

(ЮрiйВолодимирович
Iвакiн),

Fødested: Perevalsk
(Lugansk Oblast)

Iurii Vladimirovich
Ivakin
(Юрий Владимирович
Ивакин)

Tidligere såkaldt »indenrigsminister i Folke
republikken Lugansk«, i denne egenskab
ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkere
publikken Lugansk«.

12.7.2014
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70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

71.

Identificerende
oplysninger

Fødselsdato:
24.6.1964 eller
25.6.1964 eller
26.6.1964

(Игорь Венедиктович
Плотницкий)

Fødested: Lugansk
(muligvis i
Kelmentsi, Chernivtsi
Oblast)

Nikolay KOZITSYN

Fødselsdato:
20.6.1956
Fødested: Donetskre
gionen

Begrundelse

Tidligere såkaldt »forsvarsminister« og på
nuværende tidspunkt såkaldt »leder« af
»Folkerepublikken Lugansk«.

Dato for
opførelse på
listen

12.7.2014

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkere
publikken Lugansk«.

Øverstbefalende for kosakstyrkerne.

12.7.2014

Ansvarlig for at lede separatister i Østu
kraine, der kæmper mod de ukrainske
regeringsstyrker.

_____

73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV
(Михаил Ефимович
Фрадков)

74.

75.

76.

Fødselsdato: 1.9.1950
Fødested: Kurumoch,
Kuibyshevregionen

Nikolai Platonovich
PATRUSHEV

Fødselsdato
11.7.1951

(Николай Платонович
Патрушев)

Fødested: Leningrad
(Skt. Petersborg)

Aleksandr Vasilievich
BORTNIKOV

Fødselsdato:
15.11.1951

(Александр Васильевич
Бортников)

Fødested: Perm

Rashid Gumarovich
NURGALIEV

Fødselsdato:
8.10.1956

(Рашид Гумарович
Нургалиев)

Fødested: Zhetikara,
Den Kasakhiske
Sovjetiske Sociali
strepublik

Permanent medlem af Den Russiske Fødera
tions Sikkerhedsråd; direktør for Den
Russiske Føderations udenlandske efterret
ningstjeneste. Han var som medlem af
sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koor
dinerer nationale sikkerhedsanliggender,
involveret i udformningen af den del af
den russiske regerings politik, der truer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

25.7.2014

Permanent medlem af og sekretær for Den
Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han
var som medlem af sikkerhedsrådet, der
rådgiver om og koordinerer nationale sikker
hedsanliggender, involveret i udformningen
af den del af den russiske regerings politik,
der truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

Permanent medlem af Den Russiske Fødera
tions Sikkerhedsråd; direktør for den føde
rale sikkerhedstjeneste (FSB). Han var som
medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om
og koordinerer nationale sikkerhedsanlig
gender, involveret i udformningen af den
del af den russiske regerings politik, der
truer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed.

25.7.2014

Permanent medlem af og vicesekretær for
Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.
Han var som medlem af sikkerhedsrådet,
der rådgiver om og koordinerer nationale
sikkerhedsanliggender, involveret i udform
ningen af den del af den russiske regerings
politik, der truer Ukraines territoriale inte
gritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014
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77.

78.

Identificerende
oplysninger

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV

Fødselsdato
15.12.1950

(Борис Вячеславович
Грызлов)

Fødested: Vladivo
stok

Sergei Orestovoch
BESEDA

Fødselsdato:
17.5.1954

(Сергей Орестович
Беседа)

79.

80.

81.

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Permanent medlem af Den Russiske Fødera
tions Sikkerhedsråd. Han var som medlem
af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koor
dinerer nationale sikkerhedsanliggender,
involveret i udformningen af den del af
den russiske regerings politik, der truer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

25.7.2014

Øverstbefalende for den femte tjenestegren i
FSB, Den Russiske Føderations Føderale
Sikkerhedstjeneste.

25.7.2014

Som højtstående FSB-officer leder han en
tjeneste, der er ansvarlig for tilsynet med
efterretningsoperationer og internationale
aktiviteter.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYAREV

Fødselsdato
10.7.1981

(Михаил Владими
рович Дегтярëв)

Fødested: Kuibyshev
(Samara)

Ramzan Akhmadovitch
KADYROV

Fødselsdato:
5.10.1976

(Рамзан Ахматович
Кадыров)

Fødested: Tsentaroy.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV

Fødselsdato:
23.12.1960

(Александр
Николаевич Ткачëв)

Fødested: Vyselki,
Krasnodarregionen

Medlem af Statsdumaen.

25.7.2014

Han annoncerede den 23.5.2014 indvielsen
af »de facto-ambassaden« for den ikkeaner
kendte
såkaldte
»Folkerepublikken
Donetsk« i Moskva og bidrager til undermi
neringen af eller truslen mod Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.

Præsident for Republikken Tjetjenien.
Kadyrov fremsatte erklæringer til støtte for
den ulovlige indlemmelse af Krim og til
støtte for den væbnede opstand i Ukraine.
Han erklærede bl.a. den 14. juni 2014, at
han »vil gøre alt for at bidrage til, at Krim
genopstår«. I denne forbindelse blev han
tildelt en medalje »for Krims befrielse« af
den fungerende leder af Den Autonome
Republik Krim for den støtte, han ydede i
forbindelse med den ulovlige indlemmelse
af Krim. Derudover gav han den 1. juni
2014 udtryk for, at han er villig til at
sende 74 000 tjetjenske frivillige til Ukraine,
hvis han anmodes herom.

25.7.2014

Tidligere guvernør for Krasnodar Krai.

25.7.2014

Han blev tildelt en medalje »for Krims
befrielse« af den fungerende leder af Den
Autonome Republik Krim for den støtte,
han ydede i forbindelse med den ulovlige
indlemmelse af Krim. Ved denne lejlighed
udtalte den fungerende leder af Den Auto
nome Republik Krim, at Tkachyov var en af
de første, der gav udtryk for sin støtte til
Krims nye »lederskab«.
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82.

Pavel GUBAREV
(Павел Юрьевич
Губарев)

Identificerende
oplysninger

Begrundelse

Født den 10.2.1983

En af de selvudråbte ledere af den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«. Han anmo
Fødested: Sievierodo dede om russisk intervention i det østlige
netsk
Ukraine, herunder gennem deployering af
russiske fredsbevarende styrker. Han har
tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er
ansvarlig for handlinger, der underminerer
eller truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed. Gubarev er
ansvarlig for rekruttering af personer til
separatisternes væbnede styrker.

Dato for
opførelse på
listen

25.7.2014

Ansvarlig for at indtage den regionale rege
ringsbygning i Donetsk med prorussiske
styrker og har udråbt sig selv til »folkets
guvernør«.
På trods af at han er blevet arresteret for at
true Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed integritet og efterføl
gende løsladt, har han fortsat spillet en
fremtrædende rolle i separatistiske aktivi
teter, hvorved han underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA
(Екатерина Юрьевна
Губарева),

Fødselsdato: 5.7.1983
Fødested: Kakhovka
(Kherson Oblast)

Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA
(Катерина Юрiйовнa
Губарева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

Fødselsdato: 7.2.1960
Fødested: Donetsk

(Фëдор Дмитриевич
Березин),
Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр Дмитрович
Березiн)

85.

Valery Vladimirovich
KAUROV
Валерий Владимирович
Кауров

Fødselsdato: 2.4.1956
Fødested: Odessa

I sin egenskab af tidligere såkaldt »udenrigs
minister« var hun ansvarlig for at forsvare
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«,
hvorved hun har undermineret Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed. Desuden anvendes hendes bank
konto til finansiering af ulovlige separatist
grupper. Ved at påtage sig rollen som uden
rigsminister og fungere som sådan har hun
derfor støttet handlinger og politikker, der
underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed. Bidrager
fortsat aktivt til separatistiske handlinger
og politikker.

25.7.2014

Tidligere såkaldt »viceforsvarsminister« for
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.
Han har tilknytning til Igor Strelkov/
Girkin, som er ansvarlig for handlinger,
der underminerer eller truer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed. Ved at påtage sig rollen som vice
forsvarsminister og fungere som sådan har
Berezin derfor støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske
handlinger og politikker.

25.7.2014

Selvudråbt »præsident« for den såkaldte
»Republikken Novorossiya«, som har opfor
dret Rusland til at deployere tropper i
Ukraine. Ved at påtage sig rollen som præsi
dent og fungere som sådan har han derfor
støttet handlinger og politikker, der under
minerer Ukraines territoriale integritet, suve
rænitet og uafhængighed.

25.7.2014
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86.

87.

Serhii Anatoliyovych
ZDRILIUK

Fødselsdato:
23.6.1972

Сергей Анатольевич
Здрнлюкv

Fødested: Vinnytsia
regionen

Vladimir ANTYU
FEYEV

Fødselsdato:
19.2.1951

Владимир Антюфеев

Fødested: Novosi
birsk

(alias Vladimir
SHEVTSOV, Vladimir
Iurievici ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorghievici
ALEXANDROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)
88.

Identificerende
oplysninger

Alexey Alexeyevich
GROMOV

Fødselsdato:
31.5.1960

(Алексей Алексеевич
Громов)

Fødested: Zagorsk
(Sergiev Posad)

Oksana TCHIGRINA,

33 år gammel den
1.8.2014

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Højtstående rådgiver for Igor Strelkov/
Girkin, som er ansvarlig for handlinger,
der underminerer eller truer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed. Ved at påtage sig rollen som højt
stående rådgiver og fungere som sådan har
Zdriliuk derfor støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

Tidligere minister for statssikkerhed i sepa
ratistregionen Dnestrrepublikken. Tidligere
vicepremierminister for »Folkerepublikken
Donetsk« med ansvar for sikkerhed og rets
håndhævelse. I egenskab heraf er han
ansvarlig for separatistiske »regerings«akti
viteter udført af den såkaldte »regering for
Folkerepublikken Donetsk«.

25.7.2014

Som øverste vicestabschef i præsidentens
administration er han ansvarlig for at have
pålagt russiske medier at anlægge en positiv
linje over for separatisterne i Ukraine og
indlemmelsen af Krim og dermed for at
støtte destabiliseringen af det østlige
Ukraine og indlemmelsen af Krim

30.7.2014

Talsmand for den såkaldte »regering« i den
såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« som
har fremsat erklæringer, der bl.a. retfær
diggør nedskydningen af et ukrainsk mili
tærfly, gidseltagning og ulovlige væbnede
gruppers kamphandlinger, der har ført til
underminering af Ukraines territoriale inte
gritet, suverænitet og enhed.

30.7.2014

Medlem af det såkaldte »folkeråd« og tidli
gere formand for det såkaldte »øverste råd«
i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«,
som var initiativtager til de politikker og den
organisering af den ulovlige »folkeafstem
ning«, der førte til udråbelsen af den
såkaldte
»Folkerepublikken
Donetsk«,
hvilket var en krænkelse af Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og enhed.

30.7.2014

Idet han accepterede sin udnævnelse til
såkaldt »indenrigsminister for Republikken
Krim« foretaget af Ruslands præsident
(dekret nr. 301) den 5. maj 2014, og i
kraft af sine handlinger som såkaldt »inden
rigsminister« har han undermineret Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og enhed.

30.7.2014

▼M16
89.

Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA
Оксана Александровна
Чигрина

Muligvis født den
23.7.1981

▼M17
90.

91.

Boris Alekseevich
LITVINOV

Fødselsdato:
13.1.1954

(Борис Алексеевич
Литвинов)

Fødested: Dzerzhynsk
(Donetsk Oblast)

Sergey Vadimovich
ABISOV

Fødselsdato:
27.11.1967

Сергей Вадимович
Абисов)

Fødested: Simferopol,
Krim
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92.

Identificerende
oplysninger

Arkady Romanovich
ROTENBERG,

Fødselsdato:
15.12.1951

Arkadii Romanovich
ROTENBERG

Fødested: Leningrad
(Sankt Petersborg)

Begrundelse

Arkady Romanovich Rotenberg er et af
præsident Putins længerevarende bekendt
skaber og hans tidligere judosparrings
partner.

Dato for
opførelse på
listen

30.7.2014

Han skabte sin formue under præsident
Putins embedsperiode. Hans økonomiske
succes skyldes indflydelse fra vigtige beslut
ningstagere, der har begunstiget ham,
navnlig i forbindelse med tildeling af offent
lige kontrakter.

(Аркадий Романович
Ротенберг)

Han har nydt godt af sit nære personlige
forhold til russiske beslutningstagere,
eftersom han er blevet tildelt vigtige
kontrakter fra den russiske stat eller stats
ejede virksomheder. Hans virksomheder
blev navnlig tildelt adskillige særdeles
lukrative kontrakter med henblik på forbere
delserne til De Olympiske Lege i Sotji.
Han ejer også selskabet Stroygazmontazh,
der har fået tildelt en statskontrakt til opfø
relsen af en bro fra Rusland til den ulovligt
indlemmede Autonome Republik Krim,
hvorved Krims integration i Den Russiske
Føderation styrkes, hvilket er med til at
underminere Ukraines territoriale integritet.
Han er formand for bestyrelsen for forlaget
Prosvescheniye, der navnlig har gennemført
projektet »Til Ruslands børn: Adresse —
Krim«, en PR-kampagne, der havde til
formål at overbevise børn på Krim om, at
de nu er russiske borgere bosiddende i
Rusland, og som således støttede den
russiske regerings politik om at integrere
Krim i Rusland.

93.

Konstantin Valerevich
MALOFEEV

Fødselsdato: 3.7.1974
Fødested: Puschino

(Константин Вале
рьевич Малофеев)

Konstantin Valerevich Malofeev har tætte
forbindelser til ukrainske separatister i det
østlige Ukraine og på Krim. Han har været
arbejdsgiver for Borodai, den såkaldte
premierminister i den såkaldte »Folkerepu
blikken Donetsk«, og har mødtes med
Aksyonov, den såkaldte premierminister i
den såkaldte »Republikken Krim« i den
periode, hvor processen med indlemmelsen
af Krim fandt sted. Den ukrainske regering
har indledt en kriminalefterforskning af hans
påståede materielle og finansielle støtte til
separatisterne. Desuden har han fremsat en
række offentlige erklæringer til støtte for
indlemmelsen af Krim og integreringen af
Ukraine i Rusland og navnlig i juni 2014
erklæret, at »Man kan ikke integrere hele
Ukraine i Rusland. Men måske den østlige
del (af Ukraine)«.
Konstantin Valerevich Malofeevs handlinger
støtter derfor destabiliseringen af det østlige
Ukraine.

30.7.2014
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94.

Identificerende
oplysninger

Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK

Fødselsdato:
25.7.1951

(Юрий Валентинович
Ковальчук)

Fødested: Leningrad
(Skt. Petersborg)

Begrundelse

Yuriy Valentinovich Kovalchuk er en af
præsident Putins langvarige bekendtskaber.
Han er medstifter af det såkaldte Ozero
Dacha, et andelsselskab, der samler en
indflydelsesrig gruppe af personer omkring
præsident Putin.

Dato for
opførelse på
listen

30.7.2014

Han nyder godt af sine forbindelser med
russiske beslutningstagere. Han er formand
for og den største aktionær i Bank Rossiya,
som han ejede omkring 38 % af i 2013, og
som anses for at være personlig bank for de
øverste embedsmænd i Den Russiske Føde
ration. Bank Rossiya har siden den ulovlige
indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele
Krim og i Sevastopol og har derved konso
lideret integrationen heraf i Den Russiske
Føderation.
Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i
National Media Group, som igen kontrol
lerer TV-stationer, der aktivt støtter den
russiske regerings politik, som destabiliserer
Ukraine.

95.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV

Fødselsdato:
24.1.1950

(Николай Терентьевич
Шамалов)

Fødested: Hviderus
land

Nikolay Terentievich Shamalov er en af
præsident Putins langvarige bekendtskaber.
Han er medstifter af det såkaldte Ozero
Dacha, et andelsselskab, der samler en
indflydelsesrig gruppe af personer omkring
præsident Putin.

30.7.2014

Han nyder godt af sine forbindelser med
russiske beslutningstagere. Han er den næst
største aktionær i Bank Rossiya, som han
ejede omkring 10 % af i 2013, og som
anses for at være personlig bank for de
øverste embedsmænd i Den Russiske Føde
ration. Bank Rossiya har siden den ulovlige
indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele
Krim og i Sevastopol og har derved konso
lideret integrationen heraf i Den Russiske
Føderation.
Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i
National Media Group, som kontrollerer
TV-stationer, der aktivt støtter den russiske
regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

96.

Alexander Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

Fødselsdato:
26.6.1976

(Александр Владими
рович Захарченко)

Fødested: Donetsk

Har siden den 7. august 2014 erstattet
Alexander Borodai som såkaldt »premier
minister« i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«. Ved at påtage sig denne rolle og
varetage denne stilling har Zakharchenko
støttet handlinger og politikker, der under
minerer Ukraines territoriale integritet, suve
rænitet og uafhængighed.

12.9.2014
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97.

98.

99.

Identificerende
oplysninger

Vladimir KONONOV,
alias »Tsar«

Fødselsdato:
14.10.1974

(Владимир Петровнч
Кононов)

Fødested: Gorsky

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO

Fødselsdato:
21.1.1983

(Мирослав Владими
рович Руденко)

Fødested: Debalcevo

Gennadiy Nikolaiovych
TSYPKALOV,

Fødselsdato:
21.6.1973

Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV

Fødested: Rostov
Oblast (Rusland)

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Har siden den 14. august erstattet Igor
Strelkov/Girkin som såkaldt »forsvarsmini
ster« i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet
en division af separatistkæmpere i Donetsk
siden april og har lovet at »løse den strate
giske opgave med at afværge Ukraines mili
tære aggression«. Konokov har derfor støttet
handlinger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

12.9.2014

Tilknyttet »Donbass' folkemilits«. Han har
bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres
kampe i resten af landet. Rudenko har
derfor støttet handlinger og politikker, der
underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed. Såkaldt
»folkedeputeret« i det såkaldte »parlament
for Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

Erstattede Marat Bashirov som såkaldt
»premierminister«
i
den
såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere
aktiv i militshæren i sydøst. Tsyplakov har
derfor støttet handlinger og politikker, der
underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

Mulig fødselsdato:
27.12.1977

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den
såkaldte
»Folkerepublikken
Donetsk«.
Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er
ansvarlig for de separatistiske »regerings
aktiviteter« i den såkaldte »Folkerepu
blikken Donetsks regering«. Han har derfor
støttet handlinger og politikker, der under
minerer Ukraines territoriale integritet, suve
rænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat
aktivt til separatistiske handlinger eller
politikker.

12.9.2014

Fødselsdato: 1.3.1977

»Indenrigsminister« i den såkaldte »Folkere
publikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir
Antyufeyev, som er ansvarlig for de separa
tistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsks regering«. Han
har derfor støttet handlinger og politikker,
der underminerer Ukraines territoriale inte
gritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

(Геннадий Николаевич
ЦыПлаков)

▼M16

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK
Андрей Юрьевич
ПИНЧУК

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich
BEREZA
(Олег Владимирович
Берëза)
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102.

103.

Andrei Nikolaevich
RODKIN

Fødselsdato:
23.9.1976

(Андрей Николаевич
Родкин)

Fødested: Moskva

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

Fødselsdato:
26.7.1956 eller
26.6.1956

(Александр Акимович
Караман),
Alexandru Caraman

104.

105.

106.

Identificerende
oplysninger

Fødested: Cioburciu,
Distriktet Slobozia,
nu Republikken
Moldova

Georgiy L'vovich
MURADOV

Fødselsdato:
19.11.1954

(Георгий Львович
Мурадов)

Fødested: Kochmes,
Komi ASSR

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET

Fødselsdato:
23.5.1971

(Михаил Сергеевич
Шеремет)

Fødested: Dzhankoy

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Fødselsdato: 2.2.1948

(Юрий Леонидович
Воробьев)

Fødested: Krasnoy
arsk

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Moskvarepræsentant i den såkaldte »Folke
republikken Donetsk«. I sine erklæringer har
han bl.a. omtalt militsernes vilje til at føre
guerillakrig og deres erobring af våbensy
stemer fra de ukrainske væbnede styrker.
Han har derfor støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

»Vicepremierminister for sociale anlig
gender« i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev,
som er ansvarlig for de separatistiske »rege
rings«aktiviteter i den såkaldte »Folkerepu
blikken Donetsks regering«. Han har derfor
støttet handlinger og politikker, der under
minerer Ukraines territoriale integritet, suve
rænitet og uafhængighed. Ruslands vicepre
mierminister Dmitry Rogozins protegé.
Leder af Ministerrådets administration i
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

Såkaldt »vicepremierminister« i Krim og
præsident Putins befuldmægtigede repræsen
tant for Krim. Muradov har spillet en vigtig
rolle i konsolideringen af den russiske insti
tutionelle kontrol over Krim siden den ulov
lige annektering. Han har derfor støttet
handlinger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

12.9.2014

Såkaldt »første vicepremierminister« på
Krim. Sheremet spillede en nøglerolle i
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
folkeafstemningen den 16. marts på Krim
om forening med Rusland. På tidspunktet
for folkeafstemningen ledte Sheremet angi
veligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker«
på Krim. Han har derfor støttet handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.

12.9.2014

Næstformand for Rådet for Den Russiske
Føderation. Den 1. marts 2014 støttede
Vorobiov i Føderationsrådet offentligt
indsættelse af russiske styrker i Ukraine.
Efterfølgende stemte han for dekretet herom.

12.9.2014
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107.

108.

109.

110.

Vladimir Volfovich
ZHIRINOVSKY

Fødselsdato:
25.4.1946

(Владимир Вольфович
Жириновски)

Fødested: Alma-Ata,
Kasakhiske SSR

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

Fødselsdato:
11.8.1949

(Васильев Владимир
Абдуалиевич)

Fødested: Klin

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Fødselsdato:
19.8.1957

(Виктор Петрович
Водолацкий)

Fødested: Stefanidin
Dar, Rostovregionen

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Fødselsdato: 6.8.1960

(Леонид Иванович
Калашников)

111.

Identificerende
oplysninger

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

Fødested: Stepnoy
Dvorets

Fødselsdato: 5.4.1948
Fødested: Opochka

(Владимир Степанович
Никитин)

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Medlem af Statsdumaens Råd, leder af
LDPR-partiet. Han støttede aktivt anven
delsen af russiske væbnede styrker i
Ukraine og annekteringen af Krim. Han
har aktivt opfordret til opsplitning af
Ukraine. Han underskrev, på vegne af
LDPR-partiet, som han er formand for, en
aftale med den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«

12.9.2014

Næstformand
for
Statsdumaen.
Den
20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om Republikken
Krims optagelse i Den Russiske Føderation
og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

12.9.2014

Formand (»ataman«) for unionen af russiske
og udenlandske kosakstyrker og næstfor
mand for Statsdumaen. Han støttede indlem
melse af Krim og indrømmede, at russiske
kosakker aktivt deltog i den ukrainske
konflikt på de Moskva-støttede separatisters
side. Den 20. marts 2014 stemte han for
udkastet til føderal forfatningslov »om
Republikken Krims optagelse i Den
Russiske Føderation og dannelse af nye
føderale enheder heri — Republikken Krim
og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Første næstformand for Statsdumaens
udvalg vedrørende udenrigsanliggender.
Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet
til føderal forfatningslov »om Republikken
Krims optagelse i Den Russiske Føderation
og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

12.9.2014

Tidligere første næstformand for Stats
dumaens udvalg vedrørende forbindelser
med SNG-landene, eurasisk integration og
forbindelser med landsmænd. Den 20. marts
2014 stemte han for udkastet til føderal
forfatningslov »om Republikken Krims
optagelse i Den Russiske Føderation og
dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

12.9.2014
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112.

113.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

Fødselsdato:
21.3.1964

(Олег Владимирович
Лебедев)

Fødested: Rudny,
Kostanairegionen,
Kasakhiske SSR

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Fødselsdato: 7.8.1950

(Иван Иванович
Мельников)

114.

115.

116.

Fødested: Bogoro
ditsk

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Fødselsdato:
27.9.1972

(Игорь Владимирович
Лебедев)

Fødested: Moskva

Nikolai Vladimirovich
LEVICHEV

Fødselsdato:
28.5.1953

(Николай Владими
рович Левичев)

Fødested: Pushkin

Svetlana Sergeevna
ZHUROVA

Fødselsdato: 7.1.1972

(Светлана Сергеевна
Журова)

117.

Identificerende
oplysninger

Aleksey Vasilevich
NAUMETS
(Алексей Васильевич
Haумец)

Fødested: Pavlov
(Neva)

Fødselsdato:
11.2.1968

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Første næstformand for Statsdumaens
udvalg
vedrørende forbindelser med
SNG-landene, eurasisk integration og
forbindelser med landsmænd. Den 20. marts
2014 stemte han for udkastet til føderal
forfatningslov »om Republikken Krims
optagelse i Den Russiske Føderation og
dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

12.9.2014

Første næstformand for Statsdumaen. Den
20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om Republikken
Krims optagelse i Den Russiske Føderation
og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

12.9.2014

Næstformand
for
Statsdumaen.
Den
20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om Republikken
Krims optagelse i Den Russiske Føderation
og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

12.9.2014

Næstformand
for
Statsdumaen.
Den
20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om Republikken
Krims optagelse i Den Russiske Føderation
og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

12.9.2014

Første næstformand for Statsdumaens
udvalg vedrørende udenrigsanliggender.
Den 20. marts 2014 stemte hun for udkastet
til føderal forfatningslov »om Republikken
Krims optagelse i Den Russiske Føderation
og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

12.9.2014

Generalmajor i den russiske hær. Han er
kommandør for 76. luftbårne division, som
deltog i den russiske militære tilstedeværelse
på Ukraines territorium, navnlig under den
ulovlige indlemmelse af Krim.

12.9.2014
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118.

Identificerende
oplysninger

Sergey Viktorovich
CHEMEZOV

Fødselsdato:
20.8.1952

(Сергей Викторович
Чемезов)

Fødested: Cheremk
hovo

Begrundelse

Sergei Chemezov er en af de personer, der
er kendt for at være tæt tilknyttet præsident
Putin; de var begge KGB-officerer og udsta
tioneret i Dresden, og Chemezov er medlem
af det øverste råd for »Forenet Rusland«.
Han nyder godt af sine forbindelser til den
russiske præsident, idet han er blevet
forfremmet til høje stillinger i statskontrolle
rede virksomheder. Han er formand for
Rosteckonglomeratet, den ledende russiske
statskontrollerede forsvars- og industrivirk
somhed. I forlængelse af en beslutning
truffet af den russiske regering planlægger
Technopromexport, et datterselskab af
Rostec, at bygge energianlæg på Krim og
derved støtte republikkens integration i
Den Russiske Føderation.

Dato for
opførelse på
listen

12.9.2014

Endvidere har Rosoboronexport, et dattersel
skab af Rostec, støttet integrationen af
forsvarsvirksomheder på Krim i Ruslands
forsvarsindustri og derved konsolideret den
ulovlige indlemmelse af Krim i Den
Russiske Føderation.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

Fødselsdato: 8.2.1963
Fødested: Chisinau

(Aлександр
Михайлович Бабаков)

Næstformand for Statsdumaen, formand for
Statsdumaens
kommission
vedrørende
lovgivningsmæssige
bestemmelser
for
udvikling af Den Russiske Føderation. Han
er et fremtrædende medlem af »Forenet
Rusland« og forretningsmand med betyde
lige investeringer i Ukraine og på Krim.

12.9.2014

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet
til føderal forfatningslov »om Republikken
Krims optagelse i Den Russiske Føderation
og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

120.

Serhiy KOZYAKOV
(alias Sergey Kozyakov)
Сергей Козьяков

Fødselsdato:
29.9.1982

Ved at varetage stillingen som »leder af Den
Centrale Valgkommission i Lugansk« er han
ansvarlig for at organisere det såkaldte
»valg« den 2. november 2014 i den såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg«
er i strid med ukrainsk lov og er derfor
ulovligt.
Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling og ved at organisere det ulov
lige »valg« har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

29.11.2014
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121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV (alias Oleh
AKIMOV)

Identificerende
oplysninger

Fødselsdato:
15.9.1981
Fødested: Lugansk

(Олег Константинович
Акимов)

Begrundelse

Delegeret i »Den Økonomiske Union
Lugansk« i »Det Nationale Råd« for
»Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet
som kandidat i det såkaldte »valg« den
2. november 2014 til posten som »leder«
af
den
såkaldte
»Folkerepublikken
Lugansk«. Dette »valg« er i strid med
ukrainsk lov og er derfor ulovligt.

Dato for
opførelse på
listen

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og ved at
deltage formelt som kandidat i det ulovlige
»valg« har han således bidraget aktivt til
handlinger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN alias
Larysa AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN
eller Larysa AIRAPE
TYAN

Fødselsdato:
21.2.1970

»Sundhedsminister« i den såkaldte »Folke 29.11.2014
republikken Lugansk«. Var opstillet som
kandidat i det såkaldte »valg« den
2. november 2014 til posten som »leder«
af
den
såkaldte
»Folkerepublikken
Lugansk«.
Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov og
er derfor ulovligt.

(Лариса Леонидовна
Айрапетян)

Ved at påtage sig denne rolle og ved at
deltage formelt som kandidat i det ulovlige
»valg« har hun således bidraget aktivt til
handlinger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO alias
Yuriy SIVOKONENKO,
Yury SIVOKONENKO,
Yury SYVOKONENKO
(Юрий Викторович
Сивоконенко)

Fødselsdato: 7.8.1957
Fødested: Donetsk

Medlem af »parlamentet« for den såkaldte 29.11.2014
»Folkerepublikken Donetsk« og aktiv i
Unionen af veteraner fra Donbass Berkut.
Var opstillet som kandidat i det såkaldte
»valg« den 2. november 2014 til posten
som »leder« af den såkaldte »Folkerepu
blikken Donetsk«. Dette valg er i strid
med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.
Ved at påtage sig denne rolle og ved at
deltage formelt som kandidat i det ulovlige
»valg« har han således bidraget aktivt til
handlinger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

2014R0269 — DA — 16.09.2015 — 008.002 — 33
▼M17
Navn

124.

Aleksandr Igorevich
KOFMAN alias Olek
sandr KOFMAN
(Александр Игоревич
Кофман)

Identificerende
oplysninger

Fødselsdato:
30.8.1977
Fødested: Makiivka
(Donetsk Oblast)

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Såkaldt »udenrigsminister« og såkaldt 29.11.2014
»første næstformand« i »parlamentet« for
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.
Var opstillet som kandidat i det såkaldte
ulovlige »valg« den 2. november 2014 til
posten som leder af den såkaldte »Folkere
publikken Donetsk«. Dette valg er i strid
med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.
Ved at påtage sig denne rolle og ved at
deltage formelt som kandidat i det ulovlige
»valg« har han således bidraget aktivt til
handlinger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

125.

126.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

Fødselsdato:
23.2.1969

(Равиль Закариевич
Халиков)

Fødested: Landsbyen
Belozere, Romoda
novskiyregionen,
USSR

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,

Fødselsdato: 3.2.1963
Fødested: Moskva

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV

Oleg BUGROV
(Олег Бугров)

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

»Vicepreminister for finansielle anlig 29.11.2014
gender« for den såkaldte »Folkerepublikken
Lugansk«.
Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

(Дмитрий Александ
рович Семенов)

127.

»Første vicepremierminister« og tidligere
»offentlig anklager« for den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«.

Fødselsdato:
29.8.1969

Tidligere »forsvarsminister« i den såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«.

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

128.

Lesya LAPTEVA
(Леся Лаптева)

Tidligere »minister for uddannelse, viden 29.11.2014
skab, kultur og religion« for den såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«.
Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har hun således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.
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129.

Identificerende
oplysninger

Yevgeniy Eduardovich
MIKHAYLOV

Fødselsdato:
17.3.1963

(alias Yevhen Eduardo
vych Mychaylov)

Fødested: Arkhan
gelsk

(Евгений Здуардович
Михайлов)

Dato for
opførelse på
listen

Begrundelse

»Leder af administrationen for regerings 29.11.2014
anliggender« for den såkaldte »Folkerepu
blikken Donetsk«.
Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

▼M16
130.

Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK

Fødselsår 1961

»Uddannelsesminister« for den
»Folkerepublikken Donetsk«.

såkaldte

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og til yderligere at
destabilisere Ukraine.

(alias Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
Игорь Владимирович
Костенок

▼M14
131.

Medlem af »Det Nationale Råd« for den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Yevgeniy Vyacheslavo
vich ORLOV (aka
Yevhen Vyacheslavo
vych Orlov)

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og til yderligere at
destabilisere Ukraine.

Евгений Вячеславович
Орлов

▼M17
132.

Vladyslav Nykolayevych
DEYNEGO alias Vladi
slav Nykolayevich
DEYNEGO

Fødselsdato:
12.3.1964

Pavel DREMOV alias
Batya

Fødselsdato:
22.11.1976

(Павел Леонидович
ДРËМОВ),

Fødested: Stakhanov

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV
(Павло Леонщович
Дрьомов)

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

(Владислав Николаевич
Дейнего)

133.

»Næstformand« for »Folkerådet« for den
såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Chef for »første kosakregiment«, som er en
bevæbnet separatistgruppe, der deltager i
kampene i det østlige Ukraine.
I denne rolle har han aktivt støttet hand
linger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

16.2.2015
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134.

135.

137.

(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

Fødested: Skt. Peters
I denne rolle har han aktivt støttet hand
borg
linger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

Arseny PAVLOV alias
Motorola

Fødselsdato: 2.2.1983
Fødested: Ukhta,
Komi

Fødselsdato:
19.7.1980

(Михаил Сергеевич
Толстых)

Fødested: Ilovaisk

Eduard Aleksandrovich
BASURIN

Fødselsdato:
27.6.1966 eller
21.6.1966

Alexandr SHUBIN

(Сергей Анатольевич
Литвин)

16.2.2015

16.2.2015

Chef for »Somali«-bataljonen, som er en
væbnet separatistgruppe, der deltager i
kampene i det østlige Ukraine.

16.2.2015

I denne rolle har han aktivt støttet hand
linger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

Fødested: Donetsk

Fødselsdato:
20.5.1972 eller
30.5.1972
Fødested: Luhansk

Sergey Anatolievich
LITVIN

Chef for »Spartabataljonen«, som er en
væbnet separatistgruppe, der deltager i
kampene i det østlige Ukraine.

Dato for
opførelse på
listen

I denne rolle har han aktivt støttet hand
linger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH alias Givi

Александр Васильевич
ШУБИН

139.

Chef for »Rusich«-enheden, som er en
væbnet separatistgruppe, der deltager i
kampene i det østlige Ukraine.

Fødselsdato: 30.4.
1991 eller 30.1.1991

(Здуард Александрович
Басурин)

138.

Begrundelse

Alexey MILCHAKOV
alias Fritz, Serberen

ApcéHий Сергеевич
ПÁВЛОВ (alias Мото
рoла)

136.

Identificerende
oplysninger

Fødselsdato: 2.7.1973

Såkaldt »vicechef« i forsvarsministeriet i
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

Såkaldt »justitsminister« i den ulovlige
såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

Ved at påtage sig og handle i denne rolle
har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Såkaldt næstformand for ministerrådet i den
såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.
Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

16.2.2015
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Identificerende
oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

▼M15
140.

Sergey IGNATOV

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemi
litsen i den såkaldte »Folkerepubliken
Luhansk«.

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

Ved at påtage sig og handle i denne rolle
har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og som bidrager til yderligere at
destabilisere Ukraine.

▼M17
141.

Ekaterina FILIPPOVA
Екатерина Владими
ровна ФИЛИППОВА

142.

Aleksandr TIMOFEEV
Александр
ТИМОФЕЕВ

143.

Evgeny Vladimirovich
MANUILOV

Fødselsdato:
20.11.1988

Såkaldt »justitsminister« i den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«.

Fødested: Krasnoar
mëisk

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har hun således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

Fødselsdato:
27.1.1974

Såkaldt »budgetminister« i den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«.

Viktor YATSENKO
(Виктор ЯЦЕНКО)

16.2.2015

Ved at påtage sig og handle i denne rolle
har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
Fødselsdato: 5.1.1967

Såkaldt »budgetminister« for den såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

(Евгений Владими
рович Мануйлов)

144.

16.2.2015

Fødselsdato:
22.4.1985

Såkaldt »kommunikationsminister« i den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Fødested: Kherson

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.

16.2.2015

▼M15
145.

Olga BESEDINA
Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

Såkaldt »minister for økonomisk udvikling
og handel« i den såkaldte »Folkerepu
blikken Luhansk«.
Ved at påtage sig og handle i denne rolle
har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og som bidrager til yderligere at
destabilisere Ukraine.

16.2.2015

2014R0269 — DA — 16.09.2015 — 008.002 — 37
▼B
Navn

Identificerende
oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

▼M17
146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

Fødselsdato:
25.7.1978 (eller
23.3.1975)
Fødested: Krasny
Luch, Voroshilovgrad
Lugansk

147.

148.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Fødsels
dato:15.5.1955

(Анатолий Иванович
Антонов)

Fødested: Omsk

Arkady Viktorovich
BAKHIN

Fødselsdato: 8.5.1956

(Аркадий Викторович
Бахин)

149.

Såkaldt »offentlig anklager« i den såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

Ved at påtage sig denne rolle og varetage
denne stilling har han således bidraget aktivt
til handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suveræ
nitet og uafhængighed, og yderligere desta
biliseret Ukraine.
Viceforsvarsminister og i denne rolle
medvirkende til at støtte deployeringen af
russiske tropper i Ukraine.

16.2.2015

I henhold til den nuværende struktur i det
russiske forsvarsministerium deltager han i
den rolle i udformningen og gennemførelsen
af den russiske regerings politik. Disse poli
tikker truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

Fødested: Kaunas,
Litauen

Første viceforsvarsminister og i den rolle
medvirkende til at støtte deployeringen af
russiske tropper i Ukraine.

16.2.2015

I henhold til den nuværende struktur i det
russiske forsvarsministerium deltager han i
den rolle i udformningen og gennemførelsen
af den russiske regerings politik. Disse poli
tikker truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV

Fødselsdato:
9.11.1963

(Андрей Валерьевич
Картaпoлoв)

Fødested: DDR

Leder af den overordnede operative enhed
og generalstabsvicechef i Den Russiske
Føderations væbnede styrker. I begge roller
medvirker han aktivt til udformningen og
gennemførelsen af de russiske styrkers mili
tærkampagne.

16.2.2015

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter
udøver han den operative kontrol over de
væbnede styrker og medvirker derfor aktivt
til udformningen og gennemførelsen af den
russiske regerings politik, der truer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.
150.

Iosif (Joseph) Davydo
vich KOBZON

Fødselsdato:
11.9.1937

(Иосиф Дaвьιдoвич
Кобзон)

Fødested: Tchassov
Yar, Ukraine

Medlem af Statsdumaen.
Han besøgte den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk« og fremsatte under sit besøg
erklæringer til støtte for separatisterne. Han
blev også udpeget til honorær konsul for
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i
Den Russiske Føderation.
Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet
til føderal forfatningslov »om Republikken
Krims optagelse i Den Russiske Føderation
og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

16.2.2015
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Valery Fedorovich
RASHKIN

Fødselsdato:
14.3.1955

Første næstformand for Statsdumaens
udvalg vedrørende etniske spørgsmål.

(Валерий Фëдoрoвич
Рашкин)

Fødested: Zhilino,
Kaliningradregionen

Han
er stifter af folkebevægelsen
»Krassnaya Moskva — Red Moscow —
Patriotic Front Aid«, der har organiseret
offentlige demonstrationer til støtte for sepa
ratisterne og dermed støttet politikker, der
underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed. Den 20. marts
2014 stemte han for udkastet til føderal
forfatningslov »om Republikken Krims
optagelse i Den Russiske Føderation og
dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal
status Sevastopol«.

Dato for
opførelse på
listen

16.2.2015

▼M4
▼C1
Enheder
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▼M5
1.

PJSC Chernomornef
tegaz
a.k.a Chornomornaftogaz

2.

Feodosia
a.k.a Feodossyskoje
Predprijatije po obes
petscheniju nefteproduk
tami

Prospekt Kirova/per.
Sovarkomovskji 52/1
Simferopol, Krim

»Krims parlament« vedtog den 17. marts
2014 en beslutning om beslaglæggelse af
virksomheden Chernomorneftegaz' aktiver
på vegne af »Republikken Krim«. Virksom
heden er dermed reelt konfiskeret af Krims
»myndigheder«.

12.5.2014

98107, Crimea,
Feodosiya, Geologi
cheskaya str.2

»Krims parlament« vedtog den 17. marts
2014 en beslutning om beslaglæggelse af
virksomheden Feodosias aktiver på vegne
af »Republikken Krim«. Virksomheden er
dermed reelt konfiskeret af »myndighe
derne« på Krim.

12.5.2014

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«
blev oprettet den 27. april 2014.

25.7.2014

Selskab, der omlader
råolie og
olieprodukter.

▼M8
3.

Den såkaldte »Folkere
publikken Lugansk«
»Луганская народная
республика«
»Luganskaya narodnaya
respublika«

Officielt websted:
http://luganskonline.info
Telefonnummer
+38-099-160-74-14

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige
folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhæn
gighedserklæring den 12. maj 2014.
Den 22. maj 2014 oprettede de såkaldte
»folkerepublikker« Donetsk og Lugansk
den såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.
Dette er i strid med den ukrainske forfat
ningsret, og følgelig med international ret,
hvorved Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed undermineres.
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Den er også involveret i rekrutteringen til
den separatistiske hær for de sydøstlige
regioner »Army of the Southeast« og
andre ulovlige væbnede separatistgrupper,
hvorved den underminerer sikkerheden
eller stabiliteten i Ukraine

4.

Den såkaldte »Folkere
publikken
Donetsk«»Донецкая
народная республика«
»Donétskaya naródnaya
respúblika«

Officielle oplys
ninger, herunder
Folkerepublikken
Donetsks forfatning
og sammensætningen
af det øverste råd

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«
blev udråbt den 7. april 2014.

http://dnr-news.com/

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte
»folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en
aftale om oprettelse af den såkaldte »Føde
rale Stat Novorossiya«.

Sociale medier:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews

25.7.2014

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige
folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhæn
gighedserklæring den 12. maj 2014.

Dette er i strid med den ukrainske forfat
ningsret, og følgelig med international ret,
hvorved Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed undermineres.
Den er også involveret i rekrutteringen til
ulovlige
væbnede
separatistgrupper,
hvorved den underminerer sikkerheden
eller stabiliteten i Ukraine

5.

Den såkaldte »Føderale
Stat Novorossiya«

Officielle pressemed
delelser:

»Федеративное госуд
арство Новороссия«

http://novorossia.su/
official

25.7.2014

Dette er i strid med den ukrainske forfat
ningsret, og følgelig med international ret,
hvorved Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed undermineres

»Federativnoye Gosu
darstvo Novorossiya«

6.

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte
»folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en
aftale om oprettelse af den ikkeanerkendte
såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Den internationale union
af offentlige sammen
slutninger »Great Don
Army«

Officielt websted:

Международный Союз
Общественных
Объединений

Telefonnr.:

»Всевеликое Войско
Донское«

Sociale medier:

http://vvd2003.
narod.ru/

+7-8-908-178-65-57

Cossack National
Guard
http://vk.com/
kazak_nac_guard
Adresse: 346465
Russia Rostov
Region. October (C)
District. St Zaplavs
kaya. Str Shossey
naya 1

»Great Don army« grundlagde den nationale
kosakhær »Cossack National Guard«, som
er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske
regeringsstyrker i det østlige Ukraine,
hvorved den underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed
samt truer stabiliteten eller sikkerheden i
Ukraine.
Har tilknytning til Nikolay KOZITSYN,
som er øverstbefalende for kosakstyrkerne
og ansvarlig for at lede separatister i det
østlige Ukraine i kampen mod de ukrainske
regeringsstyrker-

25.7.2014
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7.

»Sobol«
»СОБОЛЬ«

Officielt websted:
http://soboli.net
Sociale medier:
http://vk.com/
sobolipress
Telefonnr.:
(0652) 60-23-93.
E-mail: Soboli
Press@gmail.com
Adresse:
Crimea, Simferopol,
str.Kiev, 4 (området
ved busstationen
»Central«).

Radikal paramilitær organisation, som er
ansvarlig for åbent at støtte magtanvendelse
til at bringe Ukraines kontrol over Krim til
ophør, hvorved den underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.
Ansvarlig for træning af separatister til
kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i
det østlige Ukraine, hvorved den truer stabi
liteten eller sikkerheden i Ukraine

25.7.2014

8.

Den såkaldte »Lugansk
Guard«
»Луганская гвардия«

Sociale medier:
https://vk.com/
luguard
http://vk.com/
club68692201

Selvforsvarsmilits i Lugansk, som er
ansvarlig for træning af separatister til
kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i
det østlige Ukraine, hvorved den truer stabi
liteten eller sikkerheden i Ukraine.
Har tilknytning til German PROPOKIV, en
aktiv leder, som er ansvarlig for deltagelse i
indtagelsen af den ukrainske sikkerhedstje
nestes regionale kontorbygning i Lugansk,
og har optaget en videomeddelelse til præsi
dent Putin og Rusland fra den besatte
bygning

25.7.2014

9.

Den såkaldte »Army of
the Southeast«
»Армии Юго-Востока«

Rekruttering:
http://luganskonline.info/statements

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses
for at være en af de vigtigste i det østlige
Ukraine.
Ansvarlig for besættelsen af sikkerhedstjene
stens bygning i Luganskregionen. Pensio
neret officer.
Har tilknytning til Valeriy BOLOTOV, der
er opført på listen som en af lederne af
gruppen.
Har tilknytning til Vasyl NIKITIN, der er
ansvarlig for separatistiske »regerings«akti
viteter udført af den såkaldte »regering for
Folkerepublikken Lugansk«

25.7.2014

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er
ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske
regeringsstyrker i det østlige Ukraine,
hvorved den truer stabiliteten eller sikker
heden i Ukraine.
Den militante gruppe har bl.a. overtaget
kontrollen over flere regeringsbygninger i
det østlige Ukraine i begyndelsen af april
2014, hvorved den underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.
Dens tidligere leder, Pavel
Gubarev, er ansvarlig for at indtage den
regionale regeringsbygning i Donetsk med
prorussiske styrker og har udråbt sig selv
til »folkets guvernør«

25.7.2014

Sociale medier:
http://vk.com/
lugansksbu

10.

Den såkaldte »Donbass
People's Militia«
»Нарóдное ополчéние
Донбáсса«

Sociale medier:
http://vk.com/
polkdonbassa
+38-099-445-63-78;
+38-063-688-60-01;
+38-067-145-14-99;
+38-094-912-96-60;
+38-062-213-26-60
E-mail: voenkom.
dnr@mail.ru
mobilisation@
novorossia.co
Frivilligtelefon i
Rusland:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
eller e-mail
novoross24@mail.ru
Adresse: Donetsk.
Prospect Zasyadko.13
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oplysninger

»Vostok battalion«

Sociale medier:

»батальоны Восток«

http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Begrundelse

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses
for at være en af de vigtigste i det østlige
Ukraine.

Dato for
opførelse på
listen

25.7.2014

Ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske
regeringsstyrker i det østlige Ukraine,
hvorved den truer stabiliteten eller sikker
heden i Ukraine.
Har forsøgt at indtage lufthavnen i Donetsk

12.

Den statsejede færge
virksomhed »Kerch
ferry«
Государственная
судоходная компания
»Керченская паромная
переправа«

16 Tselibernaya
Street, 98307 Kerch
(Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Цели
мберная, 16)
Kode: 14333981

Gosudarstvenoye pred
priyatiye
Kerchenskaya parom
naya pereprava

13.

Den statsejede virk
somhed

3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol

»Sevastopol commercial
seaport«

(99011, г. Сева
стополь, пл.
Нахимова, 3)

Государственное
предприятие »Сева
стопольский морской
торговый порт«

Kode: 01125548

Gosudarstvenoye pred
priyatiye

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog
resolution nr. 1757-6/14 den 17.3.2014 »om
nationalisering af visse selskaber, der
tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller
Landbrugsministerium«, og »præsidiet i
Krims
parlament«
vedtog
afgørelse
nr. 1802-6/14 den 24.3.2014 »om den stats
ejede færgevirksomhed« »Kerch Ferry«,
hvori det meddeler beslaglæggelsen af
aktiver, der tilhører den statsejede færge
virksomhed »Kerch Ferry«, på vegne af
»Republikken Krim«. Virksomheden er
dermed reelt konfiskeret af »myndighe
derne« i Krim

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. Den 17.3.2014 vedtog
»Krims parlament« resolution nr. 1757-6/
14 »om nationalisering af visse selskaber,
der tilhører det ukrainske Infrastruktureller Landbrugsministerium«, hvori det
meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der
tilhører den statsejede virksomhed »Seva
stopol commercial seaport«, på vegne af
»Republikken Krim«. Virksomheden er
dermed reelt konfiskeret af »myndighe
derne« i Krim. Hvad angår omfanget af
handelen er det den største handelshavn i
Krim

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog
resolution nr. 1757-6/14 den 17.3.2014 »om
nationalisering af visse selskaber, der
tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller
Landbrugsministerium«
og
resolution
nr. 1865-6/14 den 26.3.2014 »om den stats
ejede virksomhed« »Crimean Sea Ports«
(»О
Государственном
предприятии«
»Крымские морские порты«), hvori det
meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der
tilhører den statsejede virksomhed »Kerch
Commercial Sea Port«, på vegne af »Repub
likken Krim«. Virksomheden er dermed
reelt konfiskeret af »myndighederne« i
Krim. Hvad angår omfanget af handelen er
det den næststørste handelshavn i Krim

25.7.2014

Sevastopolski morskoy
torgovy port

14.

Den statsejede virk
somhed »Kerch
commercial sea port«
Государственное
предприятие
»Керченский морской
торговый порт«
Gosudarstvenoye pred
priyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port

28 Kirova Str.,
98312, Kerch, Auto
nomous Republic of
Crimea,
(98312, Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова,
28)
Kode: 01125554
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Den statsejede virk
somhed »Universal
-Avia«

5, Aeroflotskaya
street, 95024 Simfe
ropol

Государственном
предприятии »Унив
ерсал-Авиа«

(Аэрофлотская
улица, 5, Симфе
рополь г.)

Gosudarstvenoye pred
priyatiye

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. Den 24.3.2014 vedtog
»præsidiet i Krims parlament« afgørelse
nr. 1794-6/14 »om den statsejede virk
somhed« »Gosudarstvenoye predpriyatiye
Universal-Avia« (»О Государственном
предприятии« »Универсал-Авиа«), hvori
det meddeler beslaglæggelsen af aktiver,
der tilhører den statsejede virksomhed
»Universal-Avia«, på vegne af »Repub
likken Krim«. Virksomheden er dermed
reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. Den 21. marts vedtog
»præsidiet i Krims parlament« afgørelse
nr. 1767-6/14 »om spørgsmål vedrørende
oprettelse af sammenslutningen af sanatorier
og kursteder«, hvori det meddeler beslag
læggelsen af aktiver, der tilhører kurstedet
»Nizhnyaya Oreanda«, på vegne af »Repub
likken Krim«. Virksomheden er dermed
reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog
»præsidiet i Krims parlament« afgørelse
nr. 1991-6/14 om ændringer til resolution
nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget
af statsrådet for Republikken Krim »om
nationalisering af ejendom, der tilhører virk
somheder, institutioner og organisationer i
det agroindustrielle kompleks, og som
befinder sig på Republikken Krims
område«, hvori det meddeler beslaglæg
gelsen af aktiver, der tilhører »Azovsky like
rovodochny zavod«, på vegne af »Repub
likken Krim«. Virksomheden er dermed
reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog
»præsidiet i Krims parlament« afgørelse
nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution
nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af
statsrådet for Republikken Krim om natio
nalisering af ejendom, der tilhører virksom
heder, institutioner og organisationer i det
agroindustrielle kompleks, og som befinder
sig på Republikken Krims område«, hvori
det meddeler beslaglæggelsen af aktiver,
der tilhører den statsejede koncern »National
Association of producers »Massandra««, på
vegne af »Republikken Krim«. Virksom
heden er dermed reelt konfiskeret af
»myndighederne« i Krim

25.7.2014

»Universal-Avia«

16.

Kurstedet »Nizhnyaya
Oreanda«
Санаторий »Нижняя
Ореанда«

17.

Den krimske virksomhed
»Azov distillery plant«
Крымское респу
бликанское предп
риятие »Азовский
ликероводочный
Завод«

18.

Resort »Nizhnyaya
Oreanda«, 08655,
Yalta, Oreanda
(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
»Нижняя Ореанда«)

40 Zeleznodo
rozhnaya str., 96178
town of Azov,
Jankoysky district
Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная,
40)

Azovsky likerovodochny
zavod

Kode: 01271681

Den statsejede koncern
»National Association of
producers »Massandra««

6, str. Mira,
Massandra 98600 city
of Yalta

Национальное прои
зводственно-аграрное
объединение
»Массандра«

(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул.
Мира, д. 6)
Kode: 00411890

Nacionalnoye proiz
vodstvenno agrarnoye
obyedinenye Massandra

2014R0269 — DA — 16.09.2015 — 008.002 — 43
▼M8
Navn

19.

Den statsejede virk
somhed »Magarach of
the national institute of
wine«
Государственное
предприятие
Агрофирма »Магарач«
Национального
института винограда и
вина »Магарач«

Identificerende
oplysninger

9 Chapayeva str.,
98433 Vilino, Bakh
chisarayski district,
(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский
район, с. Вилино,
ул. Чапаева, д. 9)
Kode: 31332064

Gosudarstvenoye pred
priyatiye »Agrofirma
Magarach« nacionalnogo
instituta vinograda i vina
»Magarach«

20.

Den statsejede virk
somhed »Factory of
sparkling wine Novy
Svet«
Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
»Новый свет«

1 Shalyapina str.,
98032 Sudak, Novy
Svet
(98032, г. Судак, пгт
Новый Свет, ул.
Шаляпина, д. 1)
Kode: 00412665

Gosudarstvenoye pred
priyatiye »Zavod sham
panskykh vin Novy
Svet«

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog
»præsidiet i Krims parlament« afgørelse
nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution
nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af
statsrådet for Republikken Krim om natio
nalisering af ejendom, der tilhører virksom
heder, institutioner og organisationer i det
agroindustrielle kompleks, og som befinder
sig på Republikken Krims område«, hvori
det meddeler beslaglæggelsen af aktiver,
der tilhører den statsejede virksomhed
»Gosudarstvenoye predpriyatiye« »Agro
firma Magarach« nacionalnogo instituta
vinograda i vina »Magarach«, på vegne af
»Republikken Krim«. Virksomheden er
dermed reelt konfiskeret af »myndighe
derne« i Krim

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid
med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog
»præsidiet i Krims parlament« afgørelse
nr. 1991-6/14 om ændringer til resolution
nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget
af statsrådet for Republikken Krim »om
nationalisering af ejendom, der tilhører virk
somheder, institutioner og organisationer i
det agroindustrielle kompleks, og som
befinder sig på Republikken Krims
område«, hvori det meddeler beslaglæg
gelsen af aktiver, der tilhører den statsejede
virksomhed »Zavod shampanskykh vin
Novy Svet«, på vegne af »Republikken
Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfi
skeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

Almaz-Antei er en russisk statsejet virk
somhed. Den fremstiller antiluftskyts,
herunder jord-til-luft-missiler, som den
leverer til den russiske hær. De russiske
myndigheder har leveret tunge våben til
separatister i det østlige Ukraine og
dermed bidraget til destabiliseringen af
Ukraine. Disse våben benyttes af separati
ster, bl.a. til nedskydning af fly. Som stats
ejet virksomhed bidrager Almaz-Antei
derfor til destabiliseringen af Ukraine

30.7.2014

Dobrolet er et datterselskab af et russisk
statsejet flyselskab. Siden den ulovlige
indlemmelse af Krim har Dobrolet indtil
videre udelukkende foretaget flyninger
mellem Moskva og Simferopol. Det
fremmer derfor integrationen af den ulovligt
indlemmede Autonome Republik Krim i den
Russiske Føderation og underminerer den
ukrainske suverænitet og territoriale inte
gritet

30.7.2014

▼M10
21.

22.

JOINT-STOCK
COMPANY CONCERN
ALMAZ-ANTEY (alias
ALMAZ-ANTEY
CORP; alias
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE CORPORA
TION; alias
ALMAZ-ANTEY JSC)

41 ul.Vereiskaya,
Moscow 121471,
Russia;

DOBROLET alias
DOBROLYOT

Flyselskabskode: QD

Добролет/Добролёт

Websted:
almaz-antey.ru;
E-mailadresse:
antey@almazantey.ru

International
Highway, House 31,
building 1, 141411
Moscow
141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1
Websted:
www.dobrolet.com
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23.

RUSSIAN NATIONAL
COMMERCIAL BANK

Identificerende
oplysninger

Med licens fra
Central Bank of
Russia No. 1354
Russian Federation,
127 030 Moscow,
Krasnoproletarskaya
street 9/5.

Begrundelse

Efter den ulovlige indlemmelse af Krim
overtog den såkaldte »Republikken Krim«
det fulde ejerskab af Russian National
Commercial Bank (RNCB). Den er nu
blevet den dominerende aktør på markedet,
hvor den før indlemmelsen ikke fandtes på
Krim. Ved at opkøbe eller overtage filialer
af banker, der trækker sig tilbage fra
markedet på Krim, har RNCB materielt og
finansielt støttet den russiske regerings
handlinger med henblik på at integrere
Krim i Den Russiske Føderation og under
minerer derved Ukraines teritoriale integritet

Dato for
opførelse på
listen

30.7.2014

▼M14

24.

Donetsk Republic
(Offentlig organisation)
Донецкая республика

Offentlig »organisation«, der opstillede 29.11.2014
kandidater ved det såkaldte »valg« den
2. november 2014 i den såkaldte »Folkere
publikken Donetsk«. Dette »valg« er i strid
med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.
Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine. Ledet af Alexander ZAKHAR
CHENKO og grundlagt af Andriy PURGIN.

25.

Peace to Luhansk
Region (Russisk: Mir
Luganschine)
Мир Луганщине

Offentlig »organisation«, der opstillede 29.11.2014
kandidater ved det såkaldte »valg« den
2. november 2014 i den såkaldte »Folkere
publikken Luhansk«. Dette »valg« er i strid
med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.
Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine. Ledet af Igor PLOTNITSKY.

26.

Free Donbass (aka »Free
Donbas«, »Svobodny
Donbass«)
Свободный Донбасс

Offentlig »organisation«, der opstillede 29.11.2014
kandidater ved det såkaldte »valg« den
2. november 2014 i den såkaldte »Folkere
publikken Donetsk«. Dette »valg« er i strid
med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.
Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine.
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27.

People's Union (Narodny
Soyuz)
Народный союз

Identificerende
oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Offentlig »organisation«, der opstillede 29.11.2014
kandidater ved det såkaldte »valg« den
2. november 2014 i den såkaldte »Folkere
publikken Luhansk«. Dette »valg« er i strid
med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.
Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine.

28.

Luhansk Economic
Union (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)

»Social organisation«, der opstillede kandi 29.11.2014
dater ved det ulovlige såkaldte »valg« den
2. november 2014 i den såkaldte »Folkere
publikken Luhansk«. Nominerede en
kandidat, Oleg AKIMOV, til »leder« af
den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.
Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov
og er derfor ulovligt.
Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine.

▼M15
29.

Cossack National Guard
Казачья Национальная
Гвардия

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet
handlinger,
der
underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og som bidrager til yder
ligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

Under ledelse af og derfor med forbindelse
til Nikolay KOZITSYN, som er en person,
der er opført på listen.

30.

Sparta battalion
Батальон »Спарта«

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet
handlinger,
der
underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og som bidrager til yder
ligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

Under ledelse af og derfor med forbindelse
til Arseny PAVLOV, som er en person, der
er opført på listen.

31.

Somali battalion
Батальон »Сомали«

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet
handlinger,
der
underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og som bidrager til yder
ligere at destabilisere Ukraine.
Under ledelse af og derfor med forbindelse
til Mikhail TOLSTYKH alias Givi, som er
en person, der er opført på listen.

16.2.2015
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32.

Identificerende
oplysninger

Zarya battalion
Батальон »Заря«

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet
handlinger,
der
underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og som bidrager til yder
ligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet
handlinger,
der
underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og yderligere destabili
seret Ukraine.

16.2.2015

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet
handlinger,
der
underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og som bidrager til yder
ligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet
handlinger,
der
underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og som bidrager til yder
ligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet
handlinger,
der
underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed, og som bidrager til yder
ligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

Folkebevægelsen
»Novorossiya«/»Nyt
Rusland« blev oprettet i november 2014 i
Rusland og ledes af den russiske officer
Igor Strelkov (identificeret som medlem af
staben i det overordnede direktorat for efter
retninger i Den Russiske Føderations
Væbnede Styrkers generalstab (GRU)).

16.2.2015

▼M17
33

Prizrak brigade
(»Бригада »Призрак«)

▼M15
34.

35.

Oplot battalion

Social media:

Батальон »Оплот«

http://vk.com/
oplot_info

Kalmius battalion
Батальон »Кальмиус«

36.

Death battalion
Батальон »Смерть«

37.

Public Movement
»NOVOROSSIYA«
Движение Новороссия

Ifølge dets erklærede mål er formålet at yde
generel, effektiv bistand til »Novorossiya«,
herunder ved at hjælpe militser, der kæmper
i det østlige Ukraine, og dermed støtte poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.
Har forbindelser til en person, der er opført
på listen for at underminere Ukraines terri
toriale integritet.
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Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til
brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen
BELGIEN
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIEN
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
TJEKKIET
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
TYSKLAND
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/
aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÆKENLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIEN
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20
COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANKRIG
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
KROATIEN
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIEN
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CYPERN
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITAUEN
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGARN
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_
szankciok/
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MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NEDERLANDENE
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
ØSTRIG
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLEN
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/
quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMÆNIEN
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIEN
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAKIET
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVERIGE
http://www.ud.se/sanktioner
DET FORENEDE KONGERIGE
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen:
Europa-Kommissionen
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)
EEAS 02/309
1049 Bruxelles
Belgien
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

