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FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 284/2014
af 21. marts 2014
om gennemførelse af forordning (EF) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag,
der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed
juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af
de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning
(EU) nr. 269/2014.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
(3)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 269/2014 af
17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag,
der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suve
rænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EF)
nr. 269/2014.
I betragtning af situations alvor, mener Rådet, at der
bør tilføjes yderligere personer på listen over fysiske og

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor
ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De personer, der er opført på listen i bilaget til denne forord
ning, tilføjes på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2014.
På Rådets vegne
D. KOURKOULAS
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Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 1

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

1.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

født den 21.12.1963 i Moskva

Vicepremierminister i Den Russiske
Føderation.
Opfordrede offentligt til annekteringen
af Krim.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

født den 1.1.1961 i Zapo
rozhye (Ukrainske SSR)

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

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina
Ivanova

født den 7.4.1949 i Shepe
tovka, Khmelnitskyi Oblast
(Ukrainske SSR)

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

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

født den 27.10.1954
i Skt. Petersborg (tidl. Lenin
grad)

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

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry
Konstantinovich

født den 26.4.1954

Udnævnt ved præsidentielt dekret den
9. december 2013 til leder af det
russiske føderale nyhedsbureau "Rossiya
Segodnya".
Central figur i regeringens propaganda,
som støtter deployeringen af russiske
styrker i Ukraine.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander
Mihailovich

født den 27.3.1963 i Seva
stopol (Ukrainske SSR)

Viceøverstbefalende for Sortehavsflåden,
kontreadmiral.
Ansvarlig for ledelsen af de russiske styr
ker, som har besat suverænt ukrainsk
territorium.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery
Vladimirovich

født den 1.9.1956 i Zapo
rozhye (Ukrainske SSR)

Viceøverstbefalende for Sortehavsflåden,
kontreadmiral.
Ansvarlig for ledelsen af de russiske styr
ker, som har besat suverænt ukrainsk
territorium.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav
Yurievich

født den 21.9.1964 i Solnt
sevo, Lipetsk

Rådgiver for præsidenten for Den
Russiske Føderation. Han organiserede
processen på Krim, hvorved lokalsam
fund på Krim blev mobiliseret til at
iværksætte aktioner, der underminerede
de ukrainske myndigheder på Krim.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

formand for valgkommis
sionen på Krim

Ansvarlig for administrationen af folke
afstemningen på Krim. Ansvarlig for
undertegnelsen af resultaterne af folke
afstemningen i henhold til det russiske
system.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

formand for valgkommis
sionen i Sevastopol

Ansvarlig for administrationen af folke
afstemningen på Krim. Ansvarlig for
undertegnelsen af resultaterne af folke
afstemningen i henhold til det russiske
system.

21.3.2014
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Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

11.

Generalløjtnant Igor
Turchenyuk

øverstbefalende for de russiske
styrker på Krim

De facto-øverstbefalende for de russiske
tropper, der er deployeret på Krim (og
som Rusland fortsat officielt refererer til
som "lokale selvforsvarsmilitser").

21.3.2014

12.

Elena Borisovna
Mizulina

stedfortræder i Statsdumaen

Ophavsmand og medforslagsstiller til de
nylige lovgivningsforslag i Rusland, som
ville have gjort det muligt for regioner i
andre lande at tilslutte sig Rusland uden
forudgående samtykke fra deres centrale
myndigheder.

21.3.2014

