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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Μαρτίου 2014
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα
για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Ουκρανίας
στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντο
τήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα ως
έχει στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
(3)

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβου
λίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για
ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1) και ιδίως το
άρθρο 14 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονι
σμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.
Εν όψει της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο
κρίνει ότι επιπλέον πρόσωπα θα πρέπει να προστεθούν

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα
πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πρόσωπα που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού προστίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2014.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

(1) ΕΕ L 78, 17.3.2014, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 1 φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Ημ. γένν.: 21.12.1963, Μόσχα

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.
Ζήτησε δημόσια την προσάρτηση της Κρι
μαίας.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

Ημ. γένν.: 1.1.1961, Zaporo
zhye, (Ουκρανική ΣΣΔ)

Σύμβουλος του Προέδρου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.
Ζήτησε δημόσια την προσάρτηση της Κρι
μαίας.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina
Ivanova

Ημ. γένν.: 7.4.1949, Shepetov
ka, Khmelnitskyi oblast (Ου
κρανική ΣΣΔ)

Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλί
ου. Την 1η Μαρτίου 2014 στήριξε δημό
σια στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την
ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρα
νία.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

Ημ. γένν.: 27.10.1954,
Αγία Πετρούπολη (πρώην
Λένινγκραντ)

Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας. Τάχθηκε
δημόσια υπέρ της ανάπτυξης ρωσικών
δυνάμεων στην Ουκρανία. Τάχθηκε δημό
σια υπέρ της συνθήκης επανένωσης
Ρωσίας-Κριμαίας και του σχετικού ομο
σπονδιακού συνταγματικού νόμου.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry
Konstantinovich

Ημ. γένν.: 26.4.1954

Διορίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2013 με
προεδρικό διάταγμα επικεφαλής του ρωσι
κού ομοσπονδιακού κρατικού πρακτορείου
ειδήσεων «Rossiya Segodnya».
Κεντρική μορφή της κυβερνητικής προπα
γάνδας υπέρ της ανάπτυξης ρωσικών δυνά
μεων στην Ουκρανία.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander
Mihailovich

Ημ. γένν.: 27.3.1963 Σεβα
στούπολη (Ουκρανική ΣΣΔ)

Υποδιοικητής του Στόλου του Εύξεινου
Πόντου, Υποναύαρχος
Υπεύθυνος για τη διοίκηση των ρωσικών
δυνάμεων που κατέλαβαν ουκρανικό
κυρίαρχο έδαφος.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery
Vladimirovich

Ημ. γένν.: 1.9.1956, Zaporo
zhye, (Ουκρανική ΣΣΔ)

Υποδιοικητής του Στόλου του Εύξεινου
Πόντου, Υποναύαρχος
Υπεύθυνος για τη διοίκηση των ρωσικών
δυνάμεων που κατέλαβαν ουκρανικό
κυρίαρχο έδαφος.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav
Yurievich

Ημ. γένν.: 21.9.1964 Solntsevo,
Lipetsk

Βοηθός του Προέδρου της Ρωσικής Ομο
σπονδίας. Υπήρξε διοργανωτής της διαδι
κασίας στην Κριμαία, με την οποία κινητο
ποιήθηκαν οι τοπικές κοινότητες της Κρι
μαίας να προβούν σε δράσεις που υπονο
μεύουν τις ουκρανικές αρχές στην Κριμαία.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Πρόεδρος της Εκλογικής Επι
τροπής της Κριμαίας

Υπεύθυνος για τον χειρισμό του δημοψη
φίσματος στην Κριμαία. Υπεύθυνος βάσει
του ρωσικού συστήματος για την υπο
γραφή των αποτελεσμάτων του δημοψηφί
σματος.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Πρόεδρος της Εκλογικής Επι
τροπής της Σεβαστούπολης

Υπεύθυνος για τον χειρισμό του δημοψη
φίσματος στην Κριμαία. Υπεύθυνος βάσει
του ρωσικού συστήματος για την υπο
γραφή των αποτελεσμάτων του δημοψηφί
σματος.

21.3.2014
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Ημερομηνία
καταχώρισης

11.

Αντιστράτηγος Igor
Turchenyuk

Διοικητής των ρωσικών δυνά
μεων στην Κριμαία

De facto διοικητής των ρωσικών στρατευ
μάτων που αναπτύχθηκαν στην Κριμαία (τα
οποία η Ρωσία συνεχίζει να αποκαλεί επι
σήμως «τοπικές πολιτοφυλακές αυτοάμυ
νας»).

21.3.2014

12.

Elena Borisovna
Mizulina

Βουλευτής της Κρατικής Δούμας

Ιθύνων νους και συνεισηγήτρια των πρό
σφατων νομοθετικών προτάσεων στη
Ρωσία που επιτρέπουν σε περιοχές άλλων
χωρών να προσχωρήσουν στη Ρωσία χωρίς
την προηγούμενη έγκριση των κεντρικών
αρχών τους.

21.3.2014

