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▼B
RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1544
af 15. oktober 2018
om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske
våben
Artikel 1
Ved »kemiske våben« forstås kemiske våben som defineret i artikel II i
konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at
hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:
a) fysiske personer, der er ansvarlige for, yder finansiel, teknisk eller
materiel støtte til, eller på anden vis er involveret i:
i)

fremstilling, køb, besiddelse, udvikling, transport, oplagring eller
overførsel af kemiske våben

ii) anvendelse af kemiske våben
iii) alle forberedelser til brugen af kemiske våben
b) fysiske personer, der bistår fysiske eller juridiske personer, enheder
eller organer med eller opmuntrer eller forleder dem til at indlade sig
på enhver virksomhed som omhandlet i dette stykkes litra a) og
derved forsager eller bidrager til en risiko for, at sådanne aktiviteter
udføres, og
c) fysiske personer med tilknytning til de fysiske personer, der er anført
i litra a) og b),
som opført på listen i bilaget.
2.
Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne stats
borgere indrejse på sit område.
3.
Stk. 1 berører ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en
folkeretlig forpligtelse, dvs.:
a) som værtsland for en international mellemstatslig organisation
b) som værtsland for en international konference, som er indkaldt af FN
eller afholdes i FN's regi
c) i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier
og immuniteter, eller
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d) i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikan
staten) og Italien.

4.
Stk. 3 anses ligeledes for at finde anvendelse i tilfælde, hvor en
medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samar
bejde i Europa (OSCE).

5.
Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer
en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.
Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i
stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af
hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og
møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor
en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og
hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de politiske
mål med restriktive foranstaltninger, herunder gennemførelse af de
retlige forbud mod kemiske våben og nedrustning af kemiske våben.
Medlemsstaterne kan også indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i
stk. 1, hvis indrejse eller transit er nødvendig med henblik på gennem
førelsen af en retslig procedure.

7.
En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6,
giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være
indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsi
gelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om
den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør
indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den
foreslåede fritagelse.

8.
I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 eller 7
tillader indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er
opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til
hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

Artikel 3
1.
Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes,
besiddes eller kontrolleres af:

a) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er ansvar
lige for, yder finansiel, teknisk eller materiel støtte til eller på anden
vis er involveret i:

i)

fremstilling, køb, besiddelse, udvikling, transport, oplagring eller
overførsel af kemiske våben

ii) anvendelse af kemiske våben

iii) alle forberedelser til anvendelsen af kemiske våben
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b) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der på en
hvilken som helst måde bistår fysiske eller juridiske personer,
enheder eller organer med eller opmuntrer eller forleder dem til at
indlade sig på enhver virksomhed som omhandlet i dette stykkes litra
a) og derved forsager eller bidrager til en risiko for, at sådanne
aktiviteter udføres, og af
c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknyt
ning til de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der
er omfattet af dette stykkes litra a) og b),
som opført på listen i bilaget indefryses.
2.
Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller
indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i
bilaget.
3.
Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndighed på
sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til
frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer
eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til
rådighed, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler
eller økonomiske ressourcer:
a) er nødvendige til at dække basale behov hos de fysiske eller juri
diske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget,
og de familiemedlemmer, som sådanne fysiske personer har forsør
gerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter
og afdrag på hypotekslån, medicin og 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 gebyrer til rutinemæssig
opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økono
miske ressourcer
d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at
den relevante kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen
af tilladelsen har meddelt de øvrige medlemsstaters kompetente
myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør
gives særlig tilladelse, eller
e) skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk
eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der
nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de
pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller
konsulære repræsentations eller den internationale organisations offi
cielle formål.
Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen om enhver tilladelse, der måtte være meddelt i medfør
af dette stykke.
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4.
Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give
tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske
ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:
a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en
voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor den
fysiske eller juridiske person, enheden eller organet som omhandlet i
stk. 1 blev optaget på listen i bilaget, eller af en retslig eller admini
strativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en retslig afgørelse,
der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller
efter den dato
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, en
enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og
d) anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige rets
principper i den pågældende medlemsstat.
Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen om enhver tilladelse, der måtte være meddelt i medfør
af dette stykke.
5.
Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en
enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, foretager en
betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået før den dato, hvor
en sådan fysisk eller juridisk person, en sådan enhed eller et sådant
organ blev opført herpå, såfremt den pågældende medlemsstat har fast
slået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en
fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i
stk. 1.
6.

Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti
b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser,
som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev
omfattet af foranstaltningerne i stk. 1 og 2, eller
c) forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller vold
giftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuld
byrdes i den pågældende medlemsstat
forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet
af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1.

Artikel 4
1.
Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af en
medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanlig
gender og sikkerhedspolitik, udarbejder og ændrer listen i bilaget.
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2.
Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person,
den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse,
der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på
listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af
en bekendtgørelse, og giver en sådan person, en sådan enhed eller et
sådant organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.
Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny
dokumentation, tager Rådet den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til
fornyet vurdering og underretter den pågældende fysiske eller juridiske
person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 5
1.
Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de i artikel 2 og 3
omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder og organer på
listen.

2.
Bilaget skal også indeholde 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 kendt, og funktion eller erhverv.
For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan
sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registre
ringsnummer og forretningssted.

Artikel 6
Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller trans
aktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er
blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i denne afgørelse,
såsom erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om
modregning og erstatning i henhold til garanti, navnlig fordringer, som
tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier,
navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset form, såfremt
disse fordringer gøres gældende af:

a) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført
på listen i bilaget

b) andre fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som
handler gennem eller på vegne af en eller et af de i litra a) omhand
lede personer, enheder eller organer.

Artikel 7
For at give foranstaltningerne i denne afgørelse størst mulig virkning
tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger
svarende til dem, der er indeholdt i denne afgørelse.
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Artikel 8
Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 16. oktober 2022. Denne
afgørelse tages løbende op til fornyet vurdering. Den forlænges eller
ændres, alt efter hvad der er relevant, hvis Rådet skønner, at dens mål
ikke er nået.
▼B
Artikel 9
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
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BILAG
LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG
ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 2 OG 3

▼M1
A. FYSISKE PERSONER

Navn

1. Tariq YASMINA

Identificerende oplysninger

Alias: Tarq Yasmina
Køn: mand
Titel: Oberst

Begrundelse for opførelsen

Dato for
opførelse

Tariq Yasmina fungerer som forbindelsesof
ficer mellem Scientific Studies and Research
Centre (SSRC) og præsidentpaladset og er i
denne egenskab involveret i det syriske
regimes brug og forberedelser til brug af
kemiske våben.

21.1.2019

Khaled Nasri er direktør for Institute 1000,
den afdeling i Scientific Studies and Research
Centre (SSRC), der har ansvaret for udvikling
og fremstilling af IT-systemer og elektroniske
systemer til Syriens program for kemiske
våben.

21.1.2019

Walid Zughaib er direktør for Institute 2000,
den afdeling i Scientific Studies and Research
Centre (SSRC), der har ansvaret for mekanisk
udvikling og fremstilling til Syriens program
for kemiske våben.

21.1.2019

Firas Ahmed er direktør for sikkerhedskon
toret i Institute 1000, den afdeling i Scientific
Studies and Research Centre (SSRC), der har
ansvaret for udvikling og fremstilling af
IT-systemer og elektroniske systemer til
Syriens program for kemiske våben. Han var
involveret i overførsel og hemmeligholdelse af
kemiske våben og dertil knyttet materiel efter
Syriens tiltrædelse af konventionen om
kemiske våben.

21.1.2019

Statsborgerskab: syrisk

2. Khaled NASRI

Alias: Mohammed Khaled
Nasri; Haled Natsri;

Køn: mand
Titel: Leder af Institute
1000 i SSRC
Statsborgerskab: syrisk

3. Walid ZUGHAIB

Alias: Zughib, Zgha'ib,
Zughayb;
Titel: Doktor, leder af
Institute 2000 i SSRC
Køn: mand
Statsborgerskab: syrisk

4. Firas AHMED

Alias: Ahmad;
Titel: Oberst, leder af
sikkerhedskontoret i Insti
tute 1000 i SSRC
Køn: mand
Født: den 21. januar 1967
Statsborgerskab: syrisk
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Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

Dato for
opførelse

▼M3

5. Said SAID

Alias: Saeed, Sa'id Sa'id,
Titel: Doktor, medlem af
Institute 3000 (alias Insti
tute 6000) i SSRC

Said Said er en fremtrædende figur i Institute
3000 (alias Institute 6000), den afdeling af
Scientific
Studies
and
Research
Centre (SSRC), der har ansvaret for udvikling
og fremstilling af Syriens kemiske våben.

21.1.2019

GRU-officer Anatoliy Chepiga (alias Ruslan
Boshirov) var i løbet af weekenden omkring
den 4. marts 2018 i Salisbury i besiddelse af,
transporterede og anvendte en giftig nervegas
(»Novichok«). Den 5. september 2018 blev
Ruslan Boshirov af anklagemyndigheden i
Det Forenede Kongerige tiltalt for sammen
sværgelse med henblik på at myrde Sergei
Skripal, for mordforsøg på Sergei Skripal,
Yulia Skripal og Nick Bailey, for anvendelse
og besiddelse af Novichok og for forsætlig
legemsbeskadigelse på Yulia Skripal og Nick
Bailey.

21.1.2019

GRU-officer Alexander Mishkin (alias
Alexander Petrov) var i løbet af weekenden
omkring den 4. marts 2018 i Salisbury i besid
delse af, transporterede og anvendte en giftig
nervegas (»Novichok«). Den 5. september
2018 blev Alexander Petrov af anklagemyn
digheden i Det Forenede Kongerige tiltalt for
sammensværgelse med henblik på at myrde
Sergei Skripal, for mordforsøg på Sergei
Skripal, Yulia Skripal og Nick Bailey, for
anvendelse og besiddelse af Novichok og for
forsætlig legemsbeskadigelse på Yulia Skripal
og Nick Bailey.

21.1.2019

Vladimir Stepanovich Alexseyev er første
vicechef i GRU (alias GU). Vladimir Stepano
vich Alexseyev er i kraft af sin ledende rolle i
GRU ansvarlig for GRU-officerers opbeva
ring, transport og anvendelse i løbet af week
enden omkring den 4. marts 2018 i Salisbury
af den giftige nervegas »Novichok«.

21.1.2019

Køn: mand
Født: den 11. december
1955

▼M1

6. Anatoliy Vladimiro
vich CHEPIGA

Анатолий Владимирович
ЧЕПИГА, alias Ruslan
BOSHIROV
Køn: mand
Født den: 5. april 1979,
12. april 1978
Fødested: Nikolaevka,
Amur Oblast, Rusland;
Dushanbe, Tajikistan

7. Alexander Yevge
niyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич
МИШКИН, alias
Alexander PETROV
Køn: mand
Født den: 13. juli 1979
Fødested: Loyga, Rusland;
Kotlas, Rusland

8. Vladimir Stepano
vich ALEXSEYEV

Владимир Степанович
АЛЕКСЕЕВ
Køn: mand
Titel: første vicechef i GRU
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Navn

9. Igor
Olegovich
KOSTYUKOV

Identificerende oplysninger

Игорь Олегович КОСТ
ЮКОВ
Køn: mand
Titel: chef i GRU

Begrundelse for opførelsen

Dato for
opførelse

Igor Olegovich Kostyukov er i kraft af sin
ledende rolle som første vicechef i GRU
(alias GU) ansvarlig for GRU-officerers opbe
varing, transport og anvendelse i løbet af
weekenden omkring den 4. marts 2018 i Salis
bury af den giftige nervegas »Novichok«.

21.1.2019

Andrei Yarin er chef for præsidentens direk
torat for indenrigspolitik i præsidentens
kabinet i Den Russiske Føderation. I denne
funktion er han ansvarlig for udformning og
gennemførelse af interne politiske retnings
linjer. Andrei Yarin blev også udpeget til en
taskforce i præsidentens kabinet, hvis rolle var
at modvirke Alexei Navalnys indflydelse i det
russiske samfund, blandt andet ved hjælp af
operationer, som skulle miskreditere ham.

15.10.2020

▼M4

10. Andrei Veniami
novich YARIN
(Андрей
Вениаминович
ЯРИН)

Køn: mand
Født: den 13. februar 1970
Fødested: Nizhny Tagil
Nationalitet: russisk
Titel: chef for præsidentens
direktorat for indenrigs
politik

Alexei Navalny har været mål for systematisk
chikane og undertrykkelse fra statens og rets
lige aktørers side i Den Russiske Føderation
på grund af sin fremtrædende rolle inden for
den politiske opposition.
Alexei Navalnys aktiviteter blev nøje over
våget af Den Russiske Føderations myndig
heder under hans rejse til Sibirien i august
2020. Den 20. august 2020 blev han alvorligt
syg og indlagt på et hospital i Omsk, Den
Russiske Føderation. Den 22. august 2020
blev han transporteret til et hospital i Berlin,
Tyskland. Et specialiseret laboratorium i Tysk
land fandt efterfølgende klare beviser for, at
Alexei Navalny var blevet forgiftet med en
nervegift i gruppen novitjok, og dette blev
bekræftet af laboratorier i Frankrig og Sverige.
Kun statslige myndigheder i Den Russiske
Føderation har adgang til denne gift.
Under disse omstændigheder er det rimeligt at
konkludere, at forgiftningen af Aleksei
Navalnyj kun var mulig med præsidentens
kabinets samtykke. Andrei Yarin er som
følge af sin rolle inden for den øverste
ledelse i dette kabinet derfor ansvarlig for at
motivere og yde støtte til de personer, der
udførte eller var involveret i forgiftningen af
Alexei Navalny med nervegiften novitjok, som
i henhold til konventionen om kemiske våben
udgør brug af et kemisk våben.
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Navn

11. Sergei Vladileno
vich KIRIYENKO

Identificerende oplysninger

Køn: mand
Født: den 26. juli 1962

(Сергей
Владиленович
КИРИЕНКО)

Fødested: Sukhumi
Nationalitet: russisk
Titel: første vicepersonale
chef i præsidentens kabinet

Begrundelse for opførelsen

Sergei Kiriyenko er første vicepersonalechef i
præsidenten for Den Russiske Føderations
kabinet. I denne funktion har han ansvaret
for indre anliggender, herunder politiske
grupper og aktiviteter.

Dato for
opførelse

15.10.2020

Alexei Navalny har været mål for systematisk
chikane og undertrykkelse fra statens og rets
lige aktørers side i Den Russiske Føderation
på grund af sin fremtrædende rolle inden for
den politiske opposition.
Alexei Navalnys aktiviteter blev nøje over
våget af Den Russiske Føderations myndig
heder under hans rejse til Sibirien i august
2020. Den 20. august 2020 blev han alvorligt
syg og indlagt på et hospital i Omsk, Den
Russiske Føderation. Den 22. august 2020
blev han transporet til et hospital i Berlin,
Tyskland. Et specialiseret laboratorium i Tysk
land fandt efterfølgende klare beviser for, at
Alexei Navalny var blevet forgiftet med en
nervegift i gruppen novitjok, og dette blev
bekræftet af laboratorier i Frankrig og Sverige.
Kun statslige myndigheder i Den Russiske
Føderation har adgang til denne gift.
Under disse omstændigheder er det rimeligt at
konkludere, at forgiftningen af Alexei Navalny
kun var mulig med præsidentens kabinets
samtykke. Sergei Kiriyenko er som følge af
sin rolle inden for den øverste ledelse i dette
kabinet derfor ansvarlig for at motivere og yde
støtte til de personer, der udførte eller var
involveret i forgiftningen af Alexei Navalny
med nervegiften novitjok, som i henhold til
konventionen om kemiske våben udgør brug
af et kemisk våben.

12. Sergei Ivanovich
MENYAILO

Køn: mand
Født: den 22. august 1960

(Сергей
Иванович
МЕНЯЙЛО)

Fødested: Alagir
Nationalitet: russisk
Titel: befuldmægtiget
repræsentant for præsi
denten for Den Russiske
Føderation i Det Føderale
Distrikt Sibirien.

Sergei Menyailo er befuldmægtige repræsen
tant for præsidenten for Den Russiske Fødera
tion i Det Føderale Distrikt Sibirien, og i
denne egenskab er han ansvarlig for at sikre
gennemførelse af præsidentens forfatnings
mæssige beføjelser, herunder gennemførelse
af statens indenrigs- og udenrigspolitik.
Sergei Menyailo er også ikkepermanent
medlem af Den Russiske Føderations sikker
hedsråd.
Alexei Navalny har været mål for systematisk
chikane og undertrykkelse fra statens og rets
lige aktørers side i Den Russiske Føderation
på grund af sin fremtrædende rolle inden for
den politiske opposition.

15.10.2020
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Alexei Navalnys aktiviteter blev nøje over
våget af Den Russiske Føderations myndig
heder under hans rejse til Sibirien i august
2020. Den 20. august 2020 blev han alvorligt
syg og indlagt på et hospital i Omsk, Den
Russiske Føderation. Den 22. august 2020
blev han transporteret til et hospital i Berlin,
Tyskland. Et specialiseret laboratorium i Tysk
land fandt efterfølgende klare beviser for, at
Alexei Navalny var blevet forgiftet med en
nervegift i gruppen novitjok, og dette blev
bekræftet af laboratorier i Frankrig og Sverige.
Kun statslige myndigheder i Den Russiske
Føderation har adgang til denne gift.
Under disse omstændigheder er det rimeligt at
konkludere, at forgiftningen af Aleksei
Navalnyj kun var mulig med præsidentens
kabinets samtykke.
Sergei Menyailo er som følge af sin rolle
inden for den øverste ledelse som repræsentant
for dette kabinet i Det Føderale Distrikt Sibi
rien derfor ansvarlig for at motivere og yde
støtte til de personer, der udførte eller var
involveret i forgiftningen af Alexei Navalny
med nervegiften novitjok, som i henhold til
konventionen om kemiske våben udgør brug
af et kemisk våben.

13. Aleksandr Vasilie
vich BORT
NIKOV
(Александр Васи
льевич
БОРТНИКОВ)

Køn: mand
Født: den 15. november
1951
Fødested: Perm
Nationalitet: russisk
Titel: direktør for Den
Russiske Føderations Føde
rale Sikkerhedstjeneste

Aleksandr Bortnikov er direktør for Den
Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstje
neste, og i denne egenskab er han ansvarlig
for Ruslands øverste sikkerhedsbureaus aktivi
teter.
Aleksei Navalnyj har været mål for systema
tisk chikane og undertrykkelse fra statens og
retslige aktørers side i Den Russiske Fødera
tion på grund af sin fremtrædende rolle inden
for den politiske opposition.
Alexei Navalnys aktiviteter blev nøje over
våget af Den Russiske Føderations Føderale
Sikkerhedstjeneste under hans rejse til Sibirien
i august 2020. Den 20. august 2020 blev han
alvorligt syg og indlagt på et hospital i Omsk,
Den Russiske Føderation. Den 22. august
2020 blev han transporteret til et hospital i
Berlin, Tyskland. Et specialiseret laboratorium
i Tyskland fandt efterfølgende klare beviser
for, at Alexei Navalny var blevet forgiftet
med en nervegift i gruppen novitjok, og
dette blev bekræftet af laboratorier i Frankrig
og Sverige. Kun statslige myndigheder i Den
Russiske Føderation har adgang til denne gift.

15.10.2020
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Under disse omstændigheder, og under
hensyntagen til at Alexei Navalny var under
overvågning på det tidspunkt, hvor han blev
forgiftet, er det rimeligt at konkludere, at
forgiftningen kun var mulig med Den Føderale
Sikkerhedstjenestes medvirken.
Aleksandr Bortnikov er som følge af sin rolle
inden for den øverste ledelse i Den Føderale
Sikkerhedstjeneste derfor ansvarlig for at yde
støtte til de personer, der udførte eller var
involveret i forgiftningen af Alexei Navalny
med nervegiften novitjok, som i henhold til
konventionen om kemiske våben udgør brug
af et kemisk våben.

14. Pavel Anatolievich
POPOV

Køn: mand
Født: den 1. januar 1957

(Павел Анато
льевич ПОПОВ)

Fødested: Krasnoyarsk;
Nationalitet: russisk
Titel: viceforsvarsminister i
Den Russiske Føderation

Pavel Popov er viceminister i Den Russiske
Føderations forsvarsministerium og har i
denne egenskab det overordnede ansvar for
forskningsaktiviteter. Dette omfatter kontrol
med og udvikling af ministeriets videnskabe
lige og tekniske kapacitet, herunder udvikling
af potentielle og modernisering af eksisterende
våben og militært udstyr.
Det russiske forsvarsministerium overtog
ansvaret for de lagre af kemiske våben, der
har tilhørt Sovjetunionen, og for sikker
lagring heraf, indtil destruktionen kunne fuld
føres.
Alexei Navalny blev den 20. august 2020
alvorligt syg og indlagt på et hospital i
Omsk, Den Russiske Føderation. Den
22. august 2020 blev han transporteret til et
hospital i Berlin, Tyskland. Et specialiseret
laboratorium i Tyskland fandt efterfølgende
klare beviser for, at Alexei Navalny var
blevet forgiftet med en nervegift i gruppen
novitjok, og dette blev bekræftet af laborato
rier i Frankrig og Sverige. Kun statslige
myndigheder i Den Russiske Føderation har
adgang til denne gift.
Som følge af forsvarsministeriets overordnede
ansvar for sikker lagring og destruktion af
kemiske våben kan brugen af sådanne
kemiske våben på Den Russiske Føderations
område kun være et resultat af en tilsigtet
handling eller forsømmelse fra forsvarsmini
steriets og dets politiske lederskabs side.
Pavel Popov er som følge af sin rolle inden
for den øverste ledelse i Den Russiske Føde
rations forsvarsministerium derfor ansvarlig
for at bistå de personer, der udførte eller var
involveret i forgiftningen af Alexei Navalny
med nervegiften novitjok, som i henhold til
konventionen om kemiske våben udgør brug
af et kemisk våben.
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15. Aleksei Yurievich
KRIVORUCHKO

Identificerende oplysninger

Køn: mand
Født: den 17. juli 1975

(Алексей
Юрьевич
КРИВОРУЧКО)

Fødested: Stavropol
Nationalitet: russisk
Titel: viceforsvarsminister i
Den Russiske Føderation

Begrundelse for opførelsen

Aleksei Krivoruchko er viceminister i Den
Russiske Føderations forsvarsministerium og
har det overordnede ansvar for forsvarsmate
riel. Dette omfatter kontrol med ministeriets
lagre af våben og militært udstyr. Han er
også ansvarlig for destruktion heraf inden for
rammerne af forsvarsministeriets gennem
førelse af internationale traktater.

Dato for
opførelse

15.10.2020

Det russiske forsvarsministerium overtog
ansvaret for de lagre af kemiske våben, der
har tilhørt Sovjetunionen, og for sikker
lagring heraf, indtil destruktionen kunne fuld
føres.
Alexei Navalny blev den 20. august 2020
alvorligt syg og indlagt på et hospital i
Omsk, Den Russiske Føderation. Den
22. august 2020 blev han transporteret til et
hospital i Berlin, Tyskland. Et specialiseret
laboratorium i Tyskland fandt efterfølgende
klare beviser for, at Alexei Navalny var
blevet forgiftet med en nervegift i gruppen
novitjok, og dette blev bekræftet af laborato
rier i Frankrig og Sverige. Kun statslige
myndigheder i Den Russiske Føderation har
adgang til denne gift.
Som følge af forsvarsministeriets overordnede
ansvar for sikker lagring og destruktion af
kemiske våben kan brugen af sådanne
kemiske våben på Den Russiske Føderations
område kun være et resultat af en tilsigtet
handling eller forsømmelse fra forsvarsmini
steriets og dets politiske lederskabs side.
Aleksei Krivoruchko er som følge af sin rolle
inden for den øverste ledelse i Den Russiske
Føderations
forsvarsministerium
derfor
ansvarlig for at bistå de personer, der udførte
eller var involveret i forgiftningen af Alexei
Navalny med nervegiften novitjok, som i
henhold til konventionen om kemiske våben
udgør brug af et kemisk våben.
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Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

1. Scientific
Studies
and Research
Centre (SSRC)

Alias: Centre d'Études et de
Recherches
Scientifiques (CERS),
Centre de Recherche de
Kaboun

Scientific
Studies
and
Research
Centre (SSRC) er det syriske regimes
primære enhed for udvikling af kemiske
våben.

Adresse:
Barzeh Street,
Po Box 4470,
Damaskus

SSRC er ansvarlig for udvikling og fremstil
ling af kemiske våben og missiler til frem
føring heraf og opererer en række steder i
Syrien.

Dato for
opførelse

21.1.2019
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▼M4
2. State
Scientific
Research Institute
for Organic
Chemistry and
Technology
(GosNIIOKhT)
(Государственный
научно-исслед
овательский
институт
органической
химии и
технологии)

Adresse: Shosse Entuzi
astov 23, 11124 Moscow,
Moscow Oblast, Russia
Telefon: +7 (495) 673 7530
Fax: +7 (495) 673 2218
Websted: http://gosniiokht.
ru
E-mail: dir@gosniiokht.ru

State Scientific Research Institute for Organic
Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) er
et statsligt forskningsinstitut med ansvar for
destruktion af lagre af kemiske våben, der
har tilhørt Sovjetunionen.
Instituttet var i sin oprindelige rolle før 1994
involveret i udvikling og fremstilling af
kemiske våben, herunder den nervegift, der
nu er kendt som »novitjok«. Efter 1994
deltog instituttet i regeringens program for
destruktion af de lagre af kemiske våben, der
har tilhørt Sovjetunionen.
Alexei Navalny blev den 20. august 2020
alvorligt syg og indlagt på et hospital i
Omsk, Den Russiske Føderation. Den
22. august 2020 blev han transporteret til et
hospital i Berlin, Tyskland. Et specialiseret
laboratorium i Tyskland fandt efterfølgende
klare beviser for, at Alexei Navalny var
blevet forgiftet med en nervegift i gruppen
novitjok, og dette blev bekræftet af laborato
rier i Frankrig og Sverige. Kun statslige
myndigheder i Den Russiske Føderation har
adgang til denne gift.
Anvendelse af en nervegift i gruppen novitjok
er derfor kun mulig, hvis instituttet har
forsømt sit ansvar for at destruere lagrene af
kemiske våben.

25.10.2020

