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FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1267
af 10. september 2020
om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 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 funktionsmåde,
under henvisning til 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 (1), særlig artikel 14, stk. 1 og 3,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

På grundlag af en gennemgang foretaget af Rådet bør oplysningerne om 41 personer og 28 enheder i bilag I til
forordning (EU) nr. 269/2014 ændres.

(3)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2020.
På Rådets vegne
M. ROTH
Formand

(1) EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.
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BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 erstattes oplysningerne om de nedenfor anførte personer og enheder af følgende oplysninger:
DA

»Personer
Navn

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

Identificerende oplysninger

Køn: mand

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Fødselsdato: 15.7.1974

Begrundelse

Denis 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.

Dato for opførelse
på listen

17.3.2014

I øjeblikket viceøverstbefalende for Den Russiske Føderations Stillehavsflåde og
viceadmiral.
19.

29.

Aleksandr Viktorovich VITKO

Køn: mand

(Александр Викторович ВИТКО)

Fødselsdato: 13.9.1961

Vladislav Yurievich SURKOV

Køn: mand

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Fødselsdato: 21.9.1964

Tidligere øverstbefalende for Sortehavsflåden, viceadmiral.

17.3.2014

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk
territorium.
Fødested: Vitebsk (Hviderussiske SSR),
nu Hviderusland
Stabschef og første stedfortrædende øverstbefalende for den russiske flåde.
Tidligere 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

Tidligere vicepremierminister. Ansvarlig for at lede integrationen af den
indlemmede Autonome »Republik Krim« i Den Russiske Føderation. Vicestabschef
for præsidentens kontor i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Ansvarlig for at iværksætte lovgivning
med henblik på at integrere den indlemmede Autonome »Republik Krim« i Den
Russiske Føderation. Medlem af Dumaen, leder af partiet Forenet Rusland.

29.4.2014

Den Europæiske Unions Tidende

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY Fødested: Kharkiv, Ukrainske SSR (nu
Han var viceøverstbefalende for Den Russiske Føderations Sortehavsflåde indtil
(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ) Ukraine)
oktober 2015.

Fødested: Solntsevo, Lipetskregionen,
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.
Den Russiske Føderation
34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

Køn: mand

(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Fødselsdato: 7.11.1958
Fødested: Bandurovo, Kirovogradre
gionen, Ukrainske SSR, nu Ukraine
Nationalitet: russisk

40.

Køn: mand

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Fødselsdato: 21.12.1961
Fødested: Tashtagol, USSR (nu Den
Russiske Føderation)

11.9.2020

Sergei Ivanovich NEVEROV

43.

Køn: mand

29.4.2014

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Fødselsdato: 1.5.1983

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

Fødested: Khartsyzsk, Donetsk region, Tidligere medlem af »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk« og af dets udvalg
vedrørende udenrigspolitik, eksterne forbindelser, informationspolitik og
Ukraine
informationsteknologi.

Ihor Mykolayovych BEZLER

En af de tidligere ledere af den selvudråbte Horlivkamilits. Han tog kontrol over
Ukraines sikkerhedstjenestes kontor i Donetskregionens bygning og bemægtigede
sig bagefter indenrigsministeriets distriktsstation i byen Horlivka. Han har
forbindelser til Igor Strelkov/Girkin, under hvis kommando han var involveret i
mordet på den folkedeputerede i Horlivkas byråd Volodymyr Rybak.

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes Køn: mand
(djævlen))
Fødselsdato: 30.12.1965
(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)
Fødested: Simferopol, Krim, Ukraine

12.5.2014

alias Igor Nikolaevich BEREGOVOY
(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

Medlem af og vicesekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var
som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale
sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den russiske regerings politik,
Fødested: Zhetikara, Den Kasakhiske der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.
Sovjetiske Socialistrepublik (nu Ka
sakhstan)

25.7.2014

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (alias Køn: mand
Højtstående rådgiver for Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der
Abwehr)
Fødselsdato: 23.6.1972 (eller 23.7. underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som højtstående rådgiver og fungere som
(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)
1972)
sådan har Zdriliuk derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer
(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)
Fødested: landsbyen Frontovka, Vin Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.
nytsiaregionen, Ukraine
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

25.7.2014

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

86.

Køn: mand

Den Europæiske Unions Tidende

(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

En af lederne af den ideologisk radikale organisation »Donbassfolkemilitsen«. Han
deltog aktivt i indtagelsen af en række statslige bygninger i Donetskregionen.

DA

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Герман ПРОКОПIВ)
(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Køn: mand

Dato for opførelse
på listen

29.4.2014

Herman PROKOPIV

55.

Begrundelse

Aktivt medlem af »Luhanskgarden«. Deltog i indtagelsen af sikkerhedstjenestens
Fødselsdato: 6.7.1993 eller 6.7.1991 regionalkontors bygning i Luhansk.
Fortsat aktiv militær forkæmper for LNR.
Fødested: Prag, Den Tjekkiske Repu
blik

German PROKOPIV
(Герман ПРОКОПИВ)

47.

Identificerende oplysninger

11.9.2020

Navn

Fødselsdato: 8.10.1956

L 298/3

87.

Begrundelse

Køn: mand

Tidligere »minister for statssikkerhed« i separatistregionen Dnestrrepublikken.
Tidligere vicepremierminister i »Folkerepublikken Donetsk« med ansvar for
sikkerhed og retshåndhævelse. I egenskab heraf var han ansvarlig for separatistiske
Fødested: Novosibirsk, Den Russiske »regerings« aktiviteter udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken
Føderation
Donetsk«.

Dato for opførelse
på listen

25.7.2014

Fødselsdato: 19.2.1951

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

DA

Vladimir ANTYUFEYEV (alias Vladi
mir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici
ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici
ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici
SHEVTSOV)

Identificerende oplysninger

L 298/4

Navn

Bestyrelsesmedlem og vicegeneraldirektør i den statsejede virksomhed »United
Engine Corporation« og bestyrelsesmedlem i den statsejede virksomhed JSC
Research and Production Enterprise »Temp«, som er opkaldt efter F. Korotkov.
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG
(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Arkady Rotenberg er en fremtrædende russisk forretningsmand, der har tætte
personlige forbindelser til præsident Putin. Siden marts 2014 har Rotenberg eller
Fødselsdato: 15.12.1951
dennes virksomheder modtaget offentlige kontrakter på over 7 mia. dollar. I 2015
Fødested: Leningrad, USSR (Skt. Pe førte Rotenberg den årlige liste over offentlige kontrakter med hensyn til værdi efter
tersborg, Den Russiske Føderation)
at være blevet tildelt kontrakter til en værdi af 555 mia. rubler fra den russiske
regering. Mange af disse kontrakter blev tildelt uden formelle konkurrence
processer. Den 30. januar 2015 underskrev premierminister Dmitry Medvedev et
dekret, der tildelte Rotenbergs virksomhed Stroygazmontazh en offentlig kontrakt
om bygningen af Kertjbroen fra Rusland til den ulovligt annekterede Autonome
»Republik Krim«.

Gennem disse kontrakter har han draget økonomisk fordel af russiske
beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabili
seringen af det østlige Ukraine.

30.7.2014
Den Europæiske Unions Tidende

Arkadii Romanovich ROTENBERG

Køn: mand

Tidligere ejer af selskabet Stroygazmontazh, der har fået tildelt en statskontrakt om
bygningen af Kertjbroen fra Rusland til den ulovligt annekterede Autonome
»Republik Krim« og således konsoliderer Krims integration i Den Russiske
Føderation, hvilket er med til at underminere Ukraines territoriale integritet
yderligere. På samme måde fik Stroygazmontazh i januar 2017 tildelt en offentlig
kontrakt til en værdi af 17 mia. rubler om bygning af en jernbanelinje på
Kertjbroen, hvilket igen underminerer Ukraines territoriale integritet yderligere.

Han blev i marts 2020 tildelt Den Russiske Føderations statsorden »Arbejdshelt i
Den Russiske Føderation« for sin deltagelse i bygningen af Kertjbroen.

11.9.2020

Ejer af to virksomheder, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, der er opført på
listen på grund af deres aktiviteter, som underminerer Ukraines suverænitet
(enhed nr. 43 og 46 i dette bilag).

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse
på listen

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias Køn: mand
Har siden den 14. august 2014 erstattet Igor Strelkov/Girkin som såkaldt
»Tsar«)
»forsvarsminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet
Fødselsdato: 14.10.1974
en division af separatistkæmpere i Donetsk siden april 2014 og har lovet at løse den
(Владимир Петрович КОНОНОВ)
Fødested: Gorskoe, Luhansk oblast, strategiske opgave med at afværge Ukraines militære aggression. Kononov har
Volodymyr Petrovych KONONOV
Ukraine
derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.
(Володимир Петрович КОНОНОВ)

DA

Han er formand for bestyrelsen for forlaget Prosvescheniye, der navnlig har
gennemført projektet »Til Ruslands børn: Adresse — Krim«, en PR-kampagne, hvis
formål var at overbevise børn på Krim om, at de nu er russiske borgere, der bor i
Rusland, og derved støtter den russiske regerings politik om at integrere Krim i
Rusland.

12.9.2014

Chef for direktoratet for social bistand til pensionerede soldater og patriotisk
uddannelse, under den såkaldte »leder for Folkerepublikken Donetsk«.

101.

Andrey Yurevich PINCHUK

Køn: mand

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych PINCHUK
(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Mulig fødselsdato: 27.12.1977
Fødested: Tiraspol, Republikken
Moldova

Oleg Vladimirovich BEREZA

Køn: mand

12.9.2014

Tidligere såkaldt »indenrigsminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet
Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regerings«aktiviteter i
Fødselsdato: 1.3.1977
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet
Fødested: Frunze, distriktet Slobodzia, handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet,
Republikken Moldova
suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Køn: mand

12.9.2014

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Fødselsdato: 19.8.1957

(Олег Владимирович Берëза)

109.

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.
Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som var ansvarlig for de separatistiske »regerings«
aktiviteter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor
støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger
eller politikker. Administrerende direktør og formand for Rådet for
Øverstbefalende for »Unionen af Donbassfrivillige«.

Tidligere formand (»ataman«) for unionen af russiske og udenlandske kosakstyrker.
Medlem af Statsdumaen. Første næstformand for Dumaens udvalg vedrørende
Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd.

L 298/5

Fødested: Stefanidin Dar, Rostovregio
Han støttede indlemmelse af Krim og indrømmede, at russiske kosakker deltog
nen, Den Russiske Føderation
aktivt i den ukrainske konflikt på de Moskva-støttede separatisters side. Den 20.
marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om »Republikken

Den Europæiske Unions Tidende

Afskediget som såkaldt »forsvarsminister« i september 2018.

100.

11.9.2020

Navn

Begrundelse

Dato for opførelse
på listen

29.11.2014

DA

Identificerende oplysninger

L 298/6

Navn

Krims« optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder
heri – »Republikken Krim« og byen med føderal status Sevastopol«.
122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN Køn: kvinde
(alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa
Fødselsdato: 21.2.1970
AIRAPETYAN eller Larysa
Fødested: muligvis Antratsit, Luhansk
AIRAPETYAN)
oblast, Ukraine
(født ZHILKO)
(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)
(født ЖИЛКО)
(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Tidligere såkaldt »sundhedsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.
Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten
som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.
Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.
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
destabiliseret Ukraine.
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV Køn: mand
(alias Yevhen Vyacheslavovych
Fødselsdato: 10.5.1980 eller
ORLOV)
21.10.1983
(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)
Fødested: Snezhnoye, Donetsk oblast,
Ukraine

Tidligere medlem af »Det Nationale Råd« for den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«. Tidligere formand for folkebevægelsen »Frit Donbass«.

29.11.2014

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

г. Снежное, Донецкой области, Украина
132.

141.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO Køn: mand
(alias Vladislav Nikolayevich
Fødselsdato: 12.3.1964
DEYNEGO)
Fødested: Romny, Sumy oblast,
(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО) Ukraine
(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)
Ромны, Сумская область, Украина
eller muligvis landsbyen Gornyatskiy,
distriktet Perevalsk, Luhansk oblast,
Ukraine.

Tidligere »næstformand« for »Folkerådet« for den såkaldte »Folkerepublikken
Luhansk«.

Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVI Køn: kvinde
LI (født FILIPPOVA)
Fødselsdato: 20.1.1988
(Екатерина Владимировна
Fødested: Krasnoarmeysk (nu Po
ГОГИАШВИЛИ – født ФИЛИППОВА) krovsk), Donetskaya oblast, Ukraine
Kateryna Volodymyrivna
GOGIASHVILI (født FILIPPOVA)

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.
Ved at påtage sig og handle i denne rolle har hun således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
Nuværende såkaldt »udenrigsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken
Luhansk«.

Tidligere direktør for afdelingen for tilrettelæggelse af arbejdet i det såkaldte
»Ministerråd for Folkerepublikken Donetsk«. Vicekontorchef hos den såkaldte
»Ombudsmand for Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

11.9.2020

(Катерина Володимирiвна
ГОГIАШВIЛI – født ФIЛIППОВА)

29.11.2014

Den Europæiske Unions Tidende

131.

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

Køn: mand

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Fødselsdato: 25.7.1978 (eller
23.3.1975)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

Tidligere såkaldt »offentlig anklager« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«
(indtil oktober 2017). I øjeblikket såkaldt »justitsminister« i den såkaldte
»Folkerepublikken Luhansk«.

Dato for opførelse
på listen

16.2.2015

Fødested: Krasny Luch, Voroshilov Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
grad, Luhanskregionen, Ukraine
uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome »Republik
Krim«.

9.11.2016

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede by Sevastopol.

9.11.2016

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Fødselsdato: 20.10.1972
Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR Næstformand for Dumaens udvalg vedrørende finansielle markeder.
(nu Ukraine)
I marts 2014 blev Konstantin Mikhailovich Bakharev udnævnt til næstformand for
Statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og i august 2014 til første
næstformand for samme organ. Han har erkendt sin personlige deltagelse i
begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og
Sevastopol, som han støttede offentligt, bl.a. i et interview offentliggjort på
webstedet gazetakrimea.ru den 22. marts 2016 og webstedet c-pravda.ru den 23.
august 2016. Han blev tildelt ordenen »for loyal og tro tjeneste« af »myndighederne«
i »Republikken Krim«.

Dmitry Anatolievich BELIK

Køn: mand

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Fødselsdato: 17.10.1969

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende kontrol og regulering og formand for
Fødested: Kular, Ust-Yansky-distriktet, ekspertudvalget vedrørende udarbejdelse af lovgivning for Krim og Sevastopol.
Den Autonome Yakut SSR (nu Den Han støttede som medlem af Sevastopols kommunalforvaltning i februar-marts
Russiske Føderation)
2014 den såkaldte »folkets borgmester« Aleksej Chaliys aktiviteter. Han har
offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige
annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt forsvarede, herunder på sit
personlige websted og i et interview, der blev offentliggjort den 21. februar 2016 på
webstedet nation-news.ru.

Den Europæiske Unions Tidende

154.

Begrundelse

DA

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)
153.

Identificerende oplysninger

11.9.2020

Navn

For sin deltagelse i annekteringsprocessen blev han tildelt den russiske stats orden
»fortjenester for fædrelandet« af 2. grad.

L 298/7

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse
på listen

Den Russiske Føderations viceenergiminister.
Andrey Vladimirovich CHEREZOV Køn: mand
(TSCHERESOW)
Har et medansvar for beslutningen om at overføre gasturbiner, som Siemens Gas
Fødselsdato: 12.10.1967
(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ)
Fødested: Salair, Kemerovskaya oblast, Turbine Technologies OOO havde leveret til OAO VO Technopromexport, med
henblik på installering på Krim. Denne beslutning bidrager til etablering af en
Den Russiske Føderation
uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte
deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

4.8.2017

(Евгений Петрович ГРАБЧАК)

Køn: mand

Den Russiske Føderations viceenergiminister.
164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV
Aleksandr Yurievich PETUKHOV
(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)
Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

Køn: mand

Tidligere formand for Sevastopols valgkommission. Han har i denne rolle deltaget i
afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt
Fødselsdato: 17.7.1970
annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført
Fødested: Ryazan, Den Russiske Føde politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
ration
uafhængighed.
Ledende føderal inspektør for Moskvaregionen.

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)
165.

Miroslav Aleksandrovich
POGORELOV

14.5.2018

Tidligere næstformand for Sevastopols valgkommission (indtil maj 2019). Han har
i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018
i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og
Fødested: Novorossiysk, Den Russiske gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet,
Føderation
suverænitet og uafhængighed.

14.5.2018

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

Køn: mand

10.12.2018

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Fødselsdato: 7.4.1985

(Мирослав Александрович
ПОГОРЕЛОВ)
Myroslav Oleksandrovych
POHORIELOV

Køn: mand

Den Europæiske Unions Tidende

Tidligere departementschef i Den Russiske Føderations energiministerium og
ansvarlig i Den Russiske Føderations energiministerium for udvikling af
Fødselsdato: 18.7.1981
elektroenergiprojekter på Krim. Disse projekter bidrager til etablering af en
Fødested: Ust-Labinsk, Krasnodarre uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte
gionen, Den Russiske Føderation
deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

DA

158.

L 298/8

Navn

Fødselsdato: 7.6.1968

(Мирослав Олександрович
ПОГОРЄЛОВ)
173.

11.9.2020

Tidligere »sekretær« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«. I denne egenskab deltog han i organiseringen af det
såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«
Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI Fødested: landsbyen Lekarstvennoe, og har således aktivt støttet og gennemført politikker, der underminerer Ukraines
(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ) Den Autonome »Republik Krim«, territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret
Ukraine
Ukraine.
Fungerende leder for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«.

174.

Maksim Aleksandrovich
SVIDCHENKO

Identificerende oplysninger

Køn: mand

Dato for opførelse
på listen

»Næstformand« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte
»Folkerepublikken Luhansk«. I denne kapacitet deltog han i organiseringen af det
såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«
og har således aktivt støttet og gennemført politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret
Ukraine.

10.12.2018

»Sekretær« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken
Luhansk«. I denne kapacitet deltog hun i organiseringen af det såkaldte »valg« den
11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« og har således aktivt
støttet og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

10.12.2018

Øverstbefalende for grænsepatruljeskibet »Don« (sidemærke 353) i grænsevagt
tjenesten i Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste. Han havde
kommandoen over det fartøj, der deltog aktivt i Den Russiske Føderations
aktioner mod ukrainske skibe og deres besætninger den 25. november 2018, og
stod for at sejle ind i flodbugserfartøjet »Yany Kapu« fra den ukrainske flåde. Disse
aktioner hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og
underminerer dermed Ukraines territoriale integritet og suverænitet og
underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers
bevægelsesfrihed og operabilitet.

15.3.2019

DA

Fødselsdato: 6.4.1978
(Максим Александрович СВИДЧЕНКО) Fødested: Luhansk, Ukraine
Maksym Oleksandrovych
SVIDCHENKO

Begrundelse

11.9.2020

Navn

(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)

175.

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO
(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Køn: mand

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Fødselsdato: 22.8.1978 eller
4.12.1975

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)

Den Europæiske Unions Tidende

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHEN Køn: kvinde
KO Ekaterina Vasilievna TERESH Fødselsdato: 31.5.1986
CHENKO
Fødested: Luhansk, Ukraine
(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations
ulovlige annektering af Krimhalvøen.

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN
(Андрей Олегович ШИПИЦИН)

Køn: mand

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations
ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

L 298/9

Øverstbefalende for grænsepatruljeskibet »Izumrud« i grænsevagttjenesten i Den
Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste. Han havde kommandoen over
Fødselsdato: 25.12.1969
det fartøj, der aktivt deltog i Den Russiske Føderations aktioner mod ukrainske
Fødested: Astrakhan, Den Russiske Fø skibe og deres besætninger den 25. november 2018, der hindrede ukrainske
deration
skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed underminerer
Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed
ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

180.

Identificerende oplysninger

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

Køn: mand

(Алексей Владимирович ШАТОХИН)

Fødselsdato: 26.1.1971

Begrundelse

15.3.2019
DA

Leder af tjenesten på Kertjkontrolstedet for »Republikken Krim og Byen Sevastopol«
i Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste. Han medvirkede ved
operationer mod ukrainske fartøjer under Den Russiske Føderations aktioner
mod ukrainske skibe og deres besætninger den 25. november 2018, der hindrede
ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed
underminerer Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer
Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og
operabilitet.

Dato for opførelse
på listen

L 298/10

Navn

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations
ulovlige annektering af Krimhalvøen.

182.

Køn: mand

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)

Fødselsdato: 2.11.1986

Han havde kommandoen over antiubådsskibet »Suzdalets« i Den Russiske
Føderations Sortehavsflåde, der deltog i Den Russiske Føderations aktioner mod
ukrainske skibe og deres besætninger den 25. november 2018, og deltog aktivt i
blokaden af bugserfartøjet »Yani Kapu« og beslaglæggelsen af den bevæbnede
kanonbåd »Nikopol«. Disse aktioner hindrede ukrainske skibes adgang til deres
kyst ved Det Asovske Hav og underminerer dermed Ukraines territoriale integritet
og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske
flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

15.3.2019

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations
ulovlige annektering af Krimhalvøen.

Sergei Andreevich DANILENKO (Сер Køn: mand
гей Андреевич ДАНИЛЕНКО)
Fødselsdato: 14.3.1960

Formand for Sevastopols valgkommission. I denne egenskab deltog han i
afholdelsen af lokalvalg i den ulovligt annekterede by Sevastopol den 8. september
2019 og støttede derved aktivt tiltag og gennemførte politikker, der underminerer
Fødested: Krasnodar, USSR (nu Den eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.
Russiske Føderation)

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Køn: kvinde
Александровна БАСОВА) Lidiya Olek Fødselsdato: 1972
sandrivna BASOVA (Лiдiя Олексан
дрiвна БАСОВА)

186.

Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Ек Køn: kvinde
атерина Эдуардовна ПЫРКОВА)
Fødselsdato: 22.8.1967
Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Кате Fødested: Sevastopol,
рина Едуардiвна ПИРКОВА)
Ukraine)

USSR

28.1.2020

Næstformand for Sevastopols valgkommission. I denne egenskab deltog hun i
afholdelsen af lokalvalg i den ulovligt annekterede by Sevastopol den 8. september
2019 og støttede derved aktivt tiltag og gennemførte politikker, der underminerer
eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

28.1.2020

Sekretær for Sevastopols valgkommission. I denne egenskab deltog hun i
afholdelsen af lokalvalg i den ulovligt annekterede by Sevastopol den 8. september
2019 og støttede derved aktivt tiltag og gennemførte politikker, der underminerer
(nu eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

28.1.2020
11.9.2020

184.

Den Europæiske Unions Tidende

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse
på listen

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Ек Køn: kvinde
атерина Борисовна АЛТАБАЕВА)
Fødselsdato: 27.5.1956
Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Ка Fødested: Uglich, USSR (nu Den Russi
терина Борисiвна АЛТАБАЄВА)
ske Føderation)

Medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd for den ulovligt annekterede
by Sevastopol. Ved at påtage sig denne rolle og handle i denne egenskab har hun
arbejdet for yderligere integration af den ulovligt annekterede by Sevastopol i Den
Russiske Føderation og derved aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der
underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

28.1.2020

188.

Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yu Køn: mand
riy Mikhailovich Gotsaniuk (Юрий Fødselsdato: 18.7.1966
Михайлович ГОЦАНЮК)
Fødested: Novaja Derevnja/Nove Selo,
Iurii Mykhailovych HOTSANIUK USSR (nu Den Russiske Føderation)
(Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК)

Premierminister i den såkaldte »Republikken Krim«. Ved at påtage sig denne rolle og
handle i denne egenskab har han arbejdet for yderligere integration af den såkaldte
»Republikken Krim« i Den Russiske Føderation og derved aktivt støttet tiltag og
gennemført politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich NEMTSEV
(Владимир Владимирович НЕМЦЕВ)
Volodymyr Volodymyrovych NEMT
SEV (Володимир Володимирович
НЄМЦЕВ)

Formand for den såkaldte »lovgivende forsamling« i den ulovligt annekterede by
Sevastopol. Ved at påtage sig denne rolle og handle i denne egenskab har han
arbejdet for yderligere integration af den ulovligt annekterede by Sevastopol i Den
(nu Russiske Føderation og derved aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der
underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

28.1.2020

Fødselsdato: 15.11.1971
Fødested:
Ukraine)

Sevastopol,

USSR

Mikhail Vladimirovich
Køn: mand
RAZVOZHAEV
(Михаил Fødselsdato: 30.12.1980
Владимирович РАЗВОЖАЕВ)
Fødested: Krasnoyarsk, USSR (nu Den
Mykhailo Volodymyrovich
Russiske Føderation)
RAZVOZHAEV
(Михайло
Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Såkaldt »fungerende guvernør« for den ulovligt annekterede by Sevastopol. Ved at
påtage sig denne rolle og handle i denne egenskab har han arbejdet for yderligere
integration af den ulovligt annekterede by Sevastopol i Den Russiske Føderation og
derved aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer eller truer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

28.1.2020«

Den Europæiske Unions Tidende

190.

Køn: mand

DA

187.

11.9.2020

Navn

L 298/11

Navn

Begrundelse

»Republikken Krims« statsejede virk Prospekt Kirov 52, Simferopol, Krim, »Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af
somhed »Chernomorneftegaz«
Ukraine, 295000
virksomheden Chernomorneftegaz' aktiver på vegne af »Republikken Krim«.
(tidligere kendt som PJSC »Cherno пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen
den 29. november 2014 som »Republikken Krims« statsejede virksomhed
morneftegaz«)
Украина 295000
»Chernomorneftegaz« (Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Telefon:
»Черноморнефтегаз«). Stifter: »Republikken Krims« Brændstof- og
Energiministerium (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).
+7 (3652) 66-70-00

Dato for opførelse
på listen

12.5.2014

DA

1.

Identificerende oplysninger

L 298/12

»Enheder

+7 (3652) 66-78-00

3.

Den såkaldte »Folkerepublikken Lu Officielle oplysninger:
gansk«
https://glava-lnr.info
»Луганская народная республика«
https://sovminlnr.ru
(ЛНР)
»Luganskaya narodnaya respublika« https://nslnr.su
(LNR)

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« blev oprettet den 27. april 2014.
Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014.
Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014. Den 22. maj 2014 oprettede de
såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk den såkaldte »Føderale Stat
Novorossija«. Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret og følgelig med
international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed undermineres.

25.7.2014

Den Europæiske Unions Tidende

http://gas.crimea.ru/
office@gas.crimea.ru
Registreringsnummer:
1149102099717

Den er også involveret i rekrutteringen til den separatistiske hær for de sydøstlige
regioner »Sydøsthæren« og andre ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved den
underminerer sikkerheden eller stabiliteten i Ukraine.

4.

Den såkaldte »Folkerepublikken Do Officielle oplysninger:
netsk«
https://dnronline.su
»Донецкая народная республика«
https://pravdnr.ru
(ДНР)
»Donetskaya narodnaya respublika« https://dnrsovet.su
(DNR)
https://denis-pushilin.ru

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

25.7.2014

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014.
Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.
Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og
Lugansk en aftale om oprettelse af den såkaldte »Føderale Stat Novorossija«.

Den er også involveret i rekrutteringen til ulovlige væbnede separatistgrupper,
hvorved stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine trues.

11.9.2020

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

5.

Den såkaldte »Føderale Stat Novorossi Medier:
ja«
http://novopressa.ru
»Федеративное государство Новорос http://novorossia-tv.ru
сия«
http://novorossiia.ru
»Federativnoye Gosudarstvo Novoros
https://www.novorosinform.org
siya«
»Sobol«

Sociale medier:

»Соболь«

http://vk.com/sobolipress
http://www.русскоедвижение.рф
Telefon:

Begrundelse

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

Dato for opførelse
på listen

25.7.2014

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret og følgelig med international ret,
hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed trues.

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 uafhængighed.

DA

7.

Identificerende oplysninger

11.9.2020

Navn

25.7.2014

Ansvarlig for træning af separatister til kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i
det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

(0652) 60-23-93

Byen Sevastopols statsejede virksom Nakhimov Square 5, 299011 Sevasto Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 17. marts 2014
hed »Sevastopol seaport«
pol
vedtog »Krims Parlament« beslutning nr. 1757-6/14 »om nationalisering af visse
selskaber,
der tilhører det ukrainske infrastrukturministerium eller landbrugsmi
ГУП ГС »Севастопольский морской (пл. Нахимова, 5, г. Севастополь,
nisterium«,
hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede
порт«
299011)
virksomhed »Sevastopol commercial seaport«, på vegne af »Republikken Krim«.
(tidligere kendt som den statsejede Registreringsnummer:
Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Hvad angår
virksomhed »Sevastopol commercial 1149204004707
omfanget af handelen, er det den største handelshavn i Krim. Registreret igen den 6.
seaport«
juni 2014 som byen Sevastopols statsejede virksomhed »Sevastopol seaport«
https://www.sevmp.ru
(Государственное унитарное предприятие города Севастополя »Севастопольский
Государственное предприятие »Сева gupsmp@mail.ru
морской порт«). Stifter: Sevastopols regering (Правительство Севастополя)
стопольский морской торговьй порт«
Gosudarstvenoye predpriyatiye »Seva
stopolski morskoy torgovy port«)

25.7.2014

15.

»Republikken Krims« statsejede virk
somhed »Universal Avia«
Государственное унитарное предприя
тие Республики Крым »УниверсалАвиа«

Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simfe Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 24. marts 2014
ropol
vedtog »præsidiet i Krims Parlament« afgørelse nr. 1794-6/14 »om den statsejede
virksomhed
»Gosudarstvenoye predpriyatiye »Universal-Avia«« (»О
ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г.
Государственном предприятии »Универсал-Авиа««)«, hvori det meddeler
Симферополь
beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Universal-Avia«,
Tlf. 24-80-89, 8 (978) 719-55-30
på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af
(tidligere kendt som den statsejede
Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som »Republikken
unavia_omts@mail.ru
virksomhed »Universal-Avia«
Krims« statsejede virksomhed »Universal-Avia« (Государственное унитарное
Государственное предприятие »Уни Registreringsnummer:
предприятие Республики Крым »Универсал-Авиа«). Stifter: »Republikken Krims«
1159102026742
версал-Авиа«
Transportministerium (Министерство транспорта Республики Крым).
Gosudarstvenoye predpriyatiye »Uni
versal-Avia«)

25.7.2014

L 298/13

13.

Den Europæiske Unions Tidende

E-mail: SoboliPress@gmail.com
Adresse: Ukraine, Krim, Simferopol,
str. Kiev, 4 (området ved busstationen
»Central«).

16.

Begrundelse

Resort »Nizhnyaya Oreanda«, 298658, Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 21. marts 2014
Jalta, Oreanda, Hus 12, Ukraine
vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1767-6/14 »om spørgsmål
Санаторий
»Нижняя
Ореанда«, vedrørende oprettelse af sammenslutningen af sanatorier og kursteder«, hvori det
298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«, på
vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims
12, Украина
»myndigheder«.
www.oreanda-resort.ru

Dato for opførelse
på listen

25.7.2014

DA

Den Russiske Føderations præsidents
administrations føderale statsejede
budgetvirksomhed »Sanatorium »Nizh
nyaya Oreanda«« (tidligere kendt som
kurstedet »Nizhnyaya Oreanda« Сана
торий »Нижняя Ореанда«)

Identificerende oplysninger

L 298/14

Navn

marketing@oreanda-resort.ru
+7 (3654) 31-25-48
Registreringsnummer:
1149102054221

17.

»Republikken Krims«
»Azov distillery plant«

virksomhed 40
Zeleznodorozhnaya
str., Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014
296178 Azovskoye, Jankoysky dis vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om ændringer til
beslutning nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken
Крымское республиканское предприя trict, Ukraine
тие »Азовский ликёро-водочннй завод« ул. Железнодорожная, 40, 296178 Krim« »om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og
»Azovsky likerovodochny zavod«
пгт. Азовское, Джанкойский район, organisationer i det agroindustrielle kompleks, som befinder sig på «Republikken
Krims» område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører
Украина
»Azovsky likerovodochny zavod«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden
Kode: 01271681
er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«.
Konkursbehandling afsluttet.

25.7.2014

18.

»Republikken Krims« statsejede virk
somhed »Production-Agrarian Union
»Massandra««
Государственное унитарное предприя
тие Республики Крым »Производствен
но-аграрное объединение »Массан
дра««

25.7.2014

11.9.2020

298650, Krim, Jalta, Massandra, str. Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014
Vinodela Egorova 9
vedtog »præsidiet i Krims Parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til
298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, beslutning nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken
Krim« om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og
ул. Винодела Егорова, д. 9
organisationer i det agroindustrielle kompleks, som befinder sig på »Republikken
Websted: http://massandra.su
Krims« område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den
statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««, på vegne af
+7 978 936 75 04
»Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims
Gosudarstvennoye unitarnoe pre +7 3654233196
»myndigheder«.
dpriyatiye Respubliki Krym Proizvods
+7
3654261683
tvenno agrarnoye obyedinenye »Mas
Registreringsnummer:
sandra«
1149102026985

Den Europæiske Unions Tidende

Registreret igen den 9. oktober 2014 som Den Russiske Føderations præsidents
administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya
Oreanda« (Федеральное государственное бюджетное учреждение »Санаторий
»Нижняя Ореанда« Управления делами Президента Российской Федерации«). Stifter:
Den Russiske Føderations præsidents administration (Управление делами
Президента Российской Федерации).

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse
på listen

DA

(tidligere kendt som Den Russiske Fø
derations præsidents administrations
føderale statsejede budgetvirksomhed
»Production-Agrarian Union »Massan
dra««

Den føderale statsejede budgetinstitu
tion for videnskab og forskning »AllRussia national scientific research in
stitute for wine growing and wine ma
king, Magarach«, Det Russiske Viden
skabsakademi
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение науки »Всерос
сийский национальный научно-иссле
довательский институт виноградарства
и виноделия »Магарач« РАН«
(Tidligere kendt som »Republikken
Krims« statsejede virksomhed »Natio
nal Institute of Wine »Magarach««

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

Registreret igen den 15. januar 2015 som »Republikken Krims« statsejede
institution »National Institute of Wine »Magarach««.
(Государственное бюджетное учреждение »Республики Крым« »Национальный
научно-исследовательский институт винограда и вина »Магарач««). Stifter:
»Republikken Krims« Landbrugsministerium (Министерство сельского хозяйства
Республики Крым).
Den 9. februar 2015 blev »Republikken Krims« statsejede virksomhed »National
Institute of Wine »Magarach«« omdannet til den føderale videnskabelige
budgetfacilitet »All-Russia scientific-research institute of viticulture and
winemaking »Magarach««, Det Russiske Videnskabsakademi.

25.7.2014

L 298/15

Tidligere kendt som »State enterprise
»Magarach« of the national institute
of wine« Государственное предприятие
Агрофирма »Магарач« Национального
института винограда и вина »Магарач«
Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agro
firma Magarach« nacionalnogo institu
ta vinograda i vina »Magarach«)

298600, Kirov Street 31, Jalta, Krim,
Ukraine
298600, ул. Кирова 31, г. Ялта, Крым,
Украина
magarach@rambler.ru
www.magarach-institut.ru
+7 (3654) 32-55-91
Registreringsnummer:
1159102130857

Den Europæiske Unions Tidende

Registreret igen den 1. august 2014 som Den Russiske Føderations præsidents
administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Proizvodstvenno
agrarnoye obyedinenye »Massandra«« (Федеральное государственное унитарное
предприятие »Производственно-аграрное объединение »Массандра« Управления
делами Президента Российской Федерации«). Stifter: Den Russiske Føderations
præsidents administration (Управление делами Президента Российской Федерации).
Registreret igen den 1. april 2019 som »Republikken Krims« statsejede virksomhed
»Production-Agrarian Union »Massandra««.

»Производственно аграрное объедине
ние »Массандра« Управления делами
Президента Российской Федерации«
Statsejet virksomhed »National Asso
ciation of producers »Massandra««
Национальное производственно-аграр
ное объединение »Массандра«
Nacionalnoye proizvodstvenno agrar
noye obyedinenye »Massandra«
19.

11.9.2020

Navn

20.

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Den 4. januar
2015 registreret igen som »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Sparkling
wine plant »Novy Svet«« (Государственное унитарное предприятие Республики
Крым »Завод шампанских вин »Новый Свет«)«. Stifter: »Republikken Krims«
Landbrugsministerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).
Den 29. august 2017 registreret igen efter omstrukturering som aktieselskabet
»Sparkling wine plant »Novy Svet«« (Aкционерное общество »Завод шампанских
вин »Новый Свет««). Stifter: Ministeriet for Land- og Ejendomsregler i »Republikken
Krim« (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

Joint-stock company Almaz-Antey air 41 ul. Vereiskaya, Moskva 121471, Almaz-Antey er en russisk statsejet virksomhed. Den fremstiller antiluftskyts,
and space defence corporation
Den Russiske Føderation
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
Акционерное общество »Концерн воз Websted: www.almaz-antey.ru
bidraget til destabiliseringen af Ukraine. Disse våben benyttes af separatister,
душно-космической обороны »Алмаз E-mail:
herunder til nedskydning af fly. Som statsejet virksomhed bidrager Almaz-Antey
— Антей««
derfor til destabiliseringen af Ukraine.
(alias Concern Almaz-Antey, Almaz- antey@almaz-antey.ru
Antey corp, alias Almaz-Antey defense Registreringsnummer:
corporation, alias Almaz-Antey jsc, 1027739001993
Концерн ВКО »Алмаз — Антей«)

30.7.2014

23.

Det offentligretlige aktieselskab »Rus 295000 Simferopol, Naberezhnaja Efter den ulovlige indlemmelse af Krim overtog den såkaldte »Republikken Krim«
sian National Commercial Bank«
str., navngivet efter 60-året for USSR, det fulde ejerskab af Russian National Commercial Bank (RNCB). I januar 2016
blev den overtaget af det føderale agentur for forvaltning af statsejendom, også
(Публичное акционерное общество 34
kendt
som Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению
»Российский национальный ком 295000, Симферополь, ул. Набе
мерческий банк«)
режная имени 60-летия СССР, д. 34 государственным имуществом (Росимущество)).

30.7.2014

Websted: http://www.rncb.ru
Registreringsnummer:
1027700381290

Den er 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

11.9.2020

21.

Den Europæiske Unions Tidende

Gosudarstvennoye unitarnoye pre
dpriyatiye Respubliki Krym »Zavod
shampanskykh vin »Novy Svet«« og
som »State enterprise sparkling wine
plant »Novy Svet««
Государственное предприятие Завод
шампанских вин »Новый свет« (Gosu
darstvenoye predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin »Novy Svet«)

25.7.2014

DA

Aktieselskabet »Sparkling wine plant 298032, Krim, Sudak, Novy Svet, Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014
str. Shalapina 1.
»Novy Svet««
vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til
Aкционерное
общество
»Завод 298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken
Krim« om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og
Свет, ул. Шаляпина, д. 1
шампанских вин »Новый Свет««
organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på
Tidligere kendt som »Republikken +7-978-9-140-140
»Republikken Krims« område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der
Krims« statsejede virksomhed »Spark +7-(36566)-3-28-45
tilhører den statsejede koncern »Zavod shampanskykh vin »Novy Svet««, på vegne af
ling wine plant »Novy Svet««
»Republikken Krim«.
+7-978-914-54-74
Государственное унитарное предприя
тие Республики Крым »Завод http://nsvet-crimea.ru
шампанских вин »Новый Свет««
Registreringsnummer:
1179102021460

Dato for opførelse
på listen

L 298/16

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse
på listen

regerings handlinger med henblik på at integrere Krim i Den Russiske Føderation
og underminerer derved Ukraines territoriale integritet.

Bataljon Sparta

https://vk.com/sparta_orb

Батальон »Спарта«

+380713041088

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

16.2.2015

DA

30.

11.9.2020

Navn

Del af det såkaldte »Første Armékorps« for »Folkerepublikken Donetsk«. Også kaldet
den militære enhed 08806 og bataljon »Gvardeysky«. I november 2017 blev
enheden opkaldt efter den myrdede separatistiske militærchef Arsen Pavlov (alias
Motorola).

Bataljon Somali

https://vk.com/club163716218/

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer
Ukraine yderligere.
Del af det såkaldte »Første Armékorps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

Prizrakbrigaden

https://vk.com/battalionprizrak

16.2.2015

Бригада »Призрак«

http://prizrak.info/

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

Батальон »Сомали«

33.

mail@prizrak.info
+38 (072) 116-94-11

34.

Bataljon Oplot

Sociale medier:

Батальон »Оплот«

http://vk.com/oplot_info
https://vk.com/5ombroplot

35.

Bataljon Kalmius

https://vk.com/reportage24

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

16.2.2015

Også kaldet den 5. Særlige Motoriserede Infanteribrigade, som siden oktober 2018
er opkaldt efter Alexander Zakharchenko. Angiveligt en del af det såkaldte »Første
Armékorps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer
Ukraine yderligere.
Også kaldet den Særlige Artillerivagtbrigade (enhed 08802), en del af det såkaldte
»Første Armékorps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015
L 298/17

Батальон »Кальмиус«

Del af det såkaldte »Andet Armékorps« for »Folkerepublikken Lugansk«.
Også kaldet 14. Motoriserede Riffelbataljon.

Den Europæiske Unions Tidende

31.

37.

Identificerende oplysninger

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

Dato for opførelse
på listen

16.2.2015

DA

Igor STRELKOVs bevægelse »Novoros http://novorossia.pro
sija«
https://vk.com/od_novorossia
Движение Новороссия Игоря
info@clubnb.ru
СТРЕЛКОВА

Begrundelse

L 298/18

Navn

Ifølge dets erklærede mål er formålet at yde generel, effektiv bistand til
»Novorossija«, herunder ved at hjælpe militser, der kæmper i det østlige Ukraine,
og dermed støtte politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.
Har forbindelser til en person, der er opført på listen for at underminere Ukraines
territoriale integritet.
39.

OOO »VO Technopromexport«
(OOO »VO TPE«)

4.8.2017

Adresse: 115280, Moskva, Avtoza Virksomhed specialiseret i kontrol- og kommunikationssystemer til kraftværker,
som har indgået kontrakter om projekter vedrørende opførelse af kraftværker og
alias: ЗАО »Интеравтоматика«, CJSC vodskaya st., 14
installering
af gasturbiner i Sevastopol og Simferopol. Dette bidrager til etablering
»Interavtomatika«
http://ia.ru
af en uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte
Registreringsdato: 31.1.1994
deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet,
Statsregistreringsnummer:
suverænitet og uafhængighed.
1037739044111

4.8.2017

alias: Limited Liability Company »Fore
ign Economic Association« »Techno
promexport«
Общество с ограниченной ответствен
ностью »Внешнеэкономическое объе
динение Технопромэкспорт«

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

Den Europæiske Unions Tidende

Adresse: 119019, Moskva, Novyi Ar Ejer af de gasturbiner, som Siemens Gas Turbine Technologies OOO oprindelig
bat str., 15, bygning 2
leverede til OAO »VO TPE«. OOO »VO TPE« overførte gasturbinerne med henblik
+7 (495) 989-97-29
på installering på Krim. Dette bidrager til etablering af en uafhængig
www.tpe-vo.ru
energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse
E-mail: inform@tpe-vo.ru
fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
Registreringsdato: 8.5.2014
uafhængighed.
Statsregistreringsnummer:
Ansvarlig for gennemførelsen af projektet vedrørende bygning af varmekraft
1147746527279
værkerne Balaklava og Tavricheskaya, hvor turbinerne blev installeret.
Skatteregistreringsnummer:
7704863782

Skatteregistreringsnummer:
7725056162
Under likvidation
41.

28 Kirova Street, Kertj 298312, Krim Den 17. marts 2014 vedtog »Krims Parlament« beslutning nr. 1757-6/14 »om
(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske infrastrukturmi
nisterium eller landbrugsministerium« og den 26. marts 2014 beslutning nr. 1865дом 28)
6/14 »om den statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports«« (»О Государственном
https://crimeaports.ru
предприятии »Крымские морские порты««), hvori det meddeler beslaglæggelsen af
aktiver, der tilhører flere statsejede virksomheder, som blev sammenlagt til
info@crimeaport.ru
»Republikken Krims statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports«« på vegne af
Statsregistreringsnummer:
»Republikken Krim«. Disse virksomheder blev dermed reelt beslaglagt af Krims
1149102012620
»myndigheder«, og »Crimean Sea Ports« har nydt godt af den ulovlige overførsel af
Skatteregistreringsnummer:
ejerskabet hertil.
9111000450

16.9.2017

11.9.2020

»Republikken Krims statsejede virk
somhed »Crimean Sea Ports««
(»Государственное унитарное пре
дприятие Республики Крым »Крым
ские морские порты««), herunder afde
lingerne:
— Feodosia Commercial Port
— Kerch Ferry
— Kerch Commercial Port

42.

Identificerende oplysninger

Begrundelse

31.7.2018
DA

AO »Institute Giprostroymost — Adresse: 7 Yablochkova street, Skt. Pe AO »Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg« deltog i bygningen af Kertjbroen
Saint-Petersburg«
tersborg, 197198 Rusland
ved at tegne broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø.
Det
støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den
АО Институт Гипростроймост — Websted: http://gpsm.ru
Russiske
Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet,
Санкт-Петербург
E-mail: office@gpsm.ru
suverænitet og uafhængighed yderligere.
Statsregistreringsnummer:
1037828021660

Dato for opførelse
på listen

11.9.2020

Navn

Skatteregistreringsnummer:
7826717210
43.

PJSC Mostotrest

44.

JSC Zaliv Shipyard
Судостроительный завод »Залив«

31.7.2018

Adresse:
4
Tankistov
298310 Kertj, Krim

31.7.2018

street, JSC Zaliv Shipyard deltog aktivt i bygningen af en ny jernbaneforbindelse til
Kertjbroen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Det
støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den
Websted: http://zalivkerch.com
Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet,
Statsregistreringsnummer:
suverænitet og uafhængighed yderligere.
1149102028602

Den Europæiske Unions Tidende

ПАО Мостотрест

Adresse: 6 Barklaya street, Bld. 5 Mo PJSC Mostotrest deltog aktivt i bygningen af Kertjbroen gennem sine
statskontrakter om vedligeholdelse af broen, der forbinder Rusland med den
skva, 121087 Rusland
ulovligt annekterede Krimhalvø, og om vedligeholdelse af jernbanedelen af broen.
www.mostotrest.ru
Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på
mostro@mostro.ru
grund af sine handlinger, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i
dette
bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede
Statsregistreringsnummer:
Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale
1027739167246
integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.
Skatteregistreringsnummer:
7701045732

Skatteregistreringsnummer:
9111001119
45.

Skatteregistreringsnummer:
7729588440

31.7.2018
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Stroygazmontazh Corporation (SGM Adresse: Prospect Vernadskogo 53, Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) deltog aktivt i bygningen af
Group)
Moskva, 119415 Rusland
Kertjbroen gennem sin statskontrakt om bygning af broen, der forbinder Rusland
med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Selskabet støtter derfor konsolideringen
ООО Стройгазмонтаж
Websted: www.ooosgm.com
af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket
(груп СГМ)
info@ooosgm.ru
underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed
yderligere.
Statsregistreringsnummer:
1077762942212

46.

Identificerende oplysninger

Begrundelse

31.7.2018«

DA

Stroygazmontazh-Most OOO var et datterselskab af hovedentreprenøren
Stroygazmontazh-Most OOO (SGM- Adresse:
Most OOO)
Barklaya street 6, building 7, Moskva Stroygazmontazh, der forvaltede projektet vedrørende bygning af broen over
Kertjstrædet og deltog i bygningen. Det ejes desuden af en person (Arkady
OOO Стройгазмонтаж-Мост
121087 Rusland
Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine handlinger, der
(ООО СГМ-Мост)
Registreringsnummer:
underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter
1157746088170
derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske
Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
Skatteregistreringsnummer:
uafhængighed yderligere.
7730018980

Dato for opførelse
på listen
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Navn

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Den Europæiske Unions Tidende
11.9.2020

