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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2019/416 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαρτίου 2019
για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που
υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Λόγω της χρήσης βίας στον πορθμό του Κερτς από τη Ρωσική Ομοσπονδία που οδήγησε στις 25 Νοεμβρίου 2018 στη
σύλληψη ουκρανών στρατιωτών και την κατάσχεση ουκρανικών σκαφών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της
εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οκτώ πρόσωπα θα πρέπει να
προστεθούν στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος
περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Το παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα πρόσωπα που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης προστίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος της
απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. CIAMBA

(1) Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν
ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 16).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο προσώπων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης
2014/145/ΚΕΠΠΑ:
Ονοματεπώνυμο

«176.

Sergey Nikolayevich
STANKEVICH

(Сергей Николаевич
СТАНКЕВИЧ)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Γένος: άρρεν,
Ημ. γένν.: 27.1.1963

Αιτιολογία

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συνόρων της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη “Δημο
κρατία της Κριμαίας και Σεβαστούπολη”, υποναύαρχος. Υπό
την ιδιότητά του αυτή, ήταν υπεύθυνος για ενέργειες του πολε
μικού στόλου της ακτοφυλακής της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενα
ντίον της Ουκρανίας στις 25 Νοεμβρίου 2018, με τις οποίες
απαγορεύτηκε σε ουκρανικά σκάφη η πρόσβαση στην ακτή
τους στην Αζοφική Θάλασσα, υπονομεύοντας έτσι την εδαφική
ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, και υπονομεύο
ντας την ασφάλεια της Ουκρανίας μέσω της διαταραχής των
κινήσεων και της λειτουργικότητας των ουκρανικών πολεμικών
σκαφών.

Ημερομηνία
καταχώρισης

15.3.2019

Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν επίσης στην παγίωση της παρά
νομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.

177.

Andrey Borisovich
SHEIN

(Андрей Борисович
ШЕИН)

Γένος: άρρεν,
Ημ. γένν.: 10.6.1971

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συνόρων - Προϊ
στάμενος της υπηρεσίας ακτοφυλακής της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη “Δημο
κρατία της Κριμαίας και Σεβαστούπολη”. Υπό την ιδιότητά του
αυτή, συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά ουκρανικών πλοίων και
των πληρωμάτων τους κατά τη διάρκεια των δράσεων της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας στις 25 Νοεμβρίου
2018, με τις οποίες απαγορεύτηκε σε ουκρανικά σκάφη η πρό
σβαση στην ακτή τους στην Αζοφική Θάλασσα, υπονομεύοντας
έτσι την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρα
νίας, και υπονομεύοντας την ασφάλεια της Ουκρανίας μέσω
της διαταραχής των κινήσεων και της λειτουργικότητας των ου
κρανικών πολεμικών σκαφών.

15.3.2019

Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν επίσης στην παγίωση της παρά
νομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.

178.

Aleksey
Mikhailovich
SALYAEV/
Aleksey
Mikhailovich
SALYAYEV

Oleksii
Mykhailovych
SALIAIEV

(Алексей
Михайлович САЛЯЕВ,
Олексій Михайлович
САЛЯЄВ)

Γένος: άρρεν,
Ημ. γένν.: 22.8.1978

Διοικητής του συνοριακού περιπολικού σκάφους “Don” (αριθ
μός αναγνώρισης 353) της υπηρεσίας συνοριοφυλακής της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπον
δίας. Ήταν διοικητής του σκάφους που συμμετείχε ενεργά σε
ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά ουκρανικών σκαφών
και των πληρωμάτων τους στις 25 Νοεμβρίου 2018 και
προέβη σε εμβολισμό του ρυμουλκού “Yany Kapu” του ου
κρανικού ναυτικού. Με τις ενέργειες αυτές απαγορεύτηκε σε
ουκρανικά σκάφη η πρόσβαση στην ακτή τους στην Αζοφική
Θάλασσα, υπονομεύοντας έτσι την εδαφική ακεραιότητα και
την κυριαρχία της Ουκρανίας, και υπονομεύοντας την ασφά
λεια της Ουκρανίας μέσω της διαταραχή των κινήσεων και της
λειτουργικότητας των ουκρανικών πολεμικών σκαφών.
Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν επίσης στην παγίωση της παρά
νομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.
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Ονοματεπώνυμο
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Andrei SHIPITSIN /
SHYPITSIN

(Андрей ШИПИЦИН/
ШИПІЦИН)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Γένος: άρρεν,
Ημ. γένν.: 25.12.1969

Αιτιολογία

Διοικητής του συνοριακού περιπολικού σκάφους “Izumrud”
της υπηρεσίας συνοριοφυλακής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας
Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ήταν διοικητής του
σκάφους που συμμετείχε ενεργά σε ενέργειες της Ρωσικής Ομο
σπονδίας κατά ουκρανικών σκαφών και των πληρωμάτων τους
στις 25 Νοεμβρίου 2018, με τις οποίες απαγορεύτηκε σε ου
κρανικά σκάφη η πρόσβαση στην ακτή τους στην Αζοφική Θά
λασσα, υπονομεύοντας έτσι την εδαφική ακεραιότητα και την
κυριαρχία της Ουκρανίας, και υπονομεύοντας την ασφάλεια
της Ουκρανίας μέσω της διαταραχής των κινήσεων και της λει
τουργικότητας των ουκρανικών πολεμικών σκαφών.

L 73/119
Ημερομηνία
καταχώρισης
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Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν επίσης στην παγίωση της παρά
νομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.
180.

Aleksey
Vladimirovich
SHATOKHIN / Oleksii
Volodymyrovich

Γένος: άρρεν
Ημ. γένν.: 26.1.1971

SHATOKHIN

(Алексей
Владимирович
ШАТОХИН / Олексій
Володимирович
ШАТОХІН)

Προϊστάμενος του σημείου ελέγχου του Κερτς για τη “Δημο
κρατία της Κριμαίας και Σεβαστούπολη” της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Συμμετείχε
σε επιχειρήσεις κατά ουκρανικών σκαφών κατά τη διάρκεια των
ενεργειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά ουκρανικών σκαφών
και των πληρωμάτων τους στις 25 Νοεμβρίου 2018, με τις
οποίες απαγορεύτηκε σε ουκρανικά σκάφη η πρόσβαση στην
ακτή τους στην Αζοφική Θάλασσα, υπονομεύοντας έτσι την
εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, και
υπονομεύοντας την ασφάλεια της Ουκρανίας μέσω της διατα
ραχής των κινήσεων και της λειτουργικότητας των ουκρανικών
πολεμικών σκαφών.

15.3.2019

Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν επίσης στην παγίωση της παρά
νομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.
181.

Ruslan
Alexandrovich
ROMASHKІN

Γένος: άρρεν
Ημ. γένν.: 15.6.1976

(Руслан
Александрович
РОМАШКИН)

Προϊστάμενος του σημείου ελέγχου στη “Δημοκρατία της Κρι
μαίας και Σεβαστούπολη” της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας
Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπό αυτήν τη θέση,
ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό των ενεργειών των δυνά
μεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά ουκρανικών σκαφών και
των πληρωμάτων τους στις 25 Νοεμβρίου 2018, με τις οποίες
απαγορεύτηκε σε ουκρανικά σκάφη η πρόσβαση στην ακτή
τους στην Αζοφική Θάλασσα, υπονομεύοντας έτσι την εδαφική
ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, και υπονομεύο
ντας την ασφάλεια της Ουκρανίας μέσω της διαταραχής των
κινήσεων και της λειτουργικότητας των ουκρανικών πολεμικών
σκαφών.

15.3.2019

Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν επίσης στην παγίωση της παρά
νομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.
182.

Sergey Alekseevich
SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич
ЩЕРБАКОВ, Сергій
Олексійович
ЩЕРБАКОВ)

Γένος: άρρεν
Ημ. γένν.: 2.11.1986

Διοικητής του σκάφους αντι-υποβρυχιακής δράσης “Suzdalets”
του στόλου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ήταν διοικητής του σκάφους το οποίο συμμετείχε σε ενέργειες
της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά ουκρανικών πλοίων και των
πληρωμάτων τους στις 25 Νοεμβρίου 2018 και συμμετείχε
ενεργά στον αποκλεισμό του ρυμουλκού “Yani Kapu” και την
κατάσχεση της πυραυλάκατου “Nikopol”. Με τις ενέργειες αυ
τές απαγορεύτηκε σε ουκρανικά σκάφη η πρόσβαση στην ακτή
τους στην Αζοφική Θάλασσα, υπονομεύοντας έτσι την εδαφική
ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, και υπονομεύο
ντας την ασφάλεια της Ουκρανίας μέσω της διαταραχή των
κινήσεων και της λειτουργικότητας των ουκρανικών πολεμικών
σκαφών.
Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν επίσης στην παγίωση της παρά
νομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.
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Aleksandr
Vladimirovich
DVORNIKOV

(Александр
Владимирович
ДВОРНИКОВ)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Γένος: άρρεν,
Ημ. γένν.: 22.8.1961
Τόπος γέννησης:
Ussuriysk, Primorskiy
Krai, Ρωσική Ομοσπονδία

Αιτιολογία

15.3.2019
Ημερομηνία
καταχώρισης

Διοικητής της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας των ρωσικών 15.3.2019»
ένοπλων δυνάμεων, στρατηγός και υπεύθυνος για τις στρατιω
τικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της παρά
νομης προσηρτημένης Κριμαίας και Σεβαστούπολης. Υπό αυτήν
τη θέση ήταν υπεύθυνος για τις ενέργειες του στόλου της
Μαύρης Θάλασσας και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων της Ρω
σικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας στις 25 Νοεμβρίου
2018, με τις οποίες απαγορεύτηκε σε ουκρανικά σκάφη η πρό
σβαση στην ακτή τους στην Αζοφική Θάλασσα, υπονομεύοντας
έτσι την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρα
νίας, και υπονομεύοντας την ασφάλεια της Ουκρανίας μέσω
της διαταραχής των κινήσεων και της λειτουργικότητας των ου
κρανικών πολεμικών σκαφών.
Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν επίσης στην παγίωση της παρά
νομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.

