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(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/238 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2015
για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών υπό σημαία
Σεϋχελλών στα ύδατα και στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ που υπάγονται στη
δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το
άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και παράγραφος 7,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/419/ΕΕ, της 11ης Ιουλίου 2012 (1), σχετικά με την
τροποποίηση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από
την ημέρα εκείνη η Μαγιότ έπαυσε να είναι υπερπόντια χώρα και έδαφος και έγινε εξόχως απόκεντρη περιοχή της
Ένωσης κατά την έννοια του άρθου 349 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(2)

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνία με τη Δημοκρατία
των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών στα ύδατα και στους
θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Ένωσης, ιδίως στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά της Μαγιότ.

(3)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των
αλιευτικών σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών στα ύδατα και στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ που
υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («συμφωνία») υπεγράφη με την απόφαση 2014/331/ΕΕ του
Συμβουλίου (2) και εφαρμόζεται προσωρινώς από τις 20 Μαΐου 2014.

(4)

Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής επιφορτισμένης με την παρακολούθηση της εφαρμογής της.
Επιπλέον, βάσει της συμφωνίας, η εν λόγω Μεικτή Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις της
συμφωνίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκριση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιο
δοτηθεί, με την επιφύλαξη ειδικών όρων, να τις εγκρίνει βάσει απλουστευμένης διαδικασίας.

(5)

Προκειμένου οι αρχές της Μαγιότ να εφαρμόζουν τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, από την ημερομηνία
κατά την οποία η Μαγιότ καθίσταται εξόχως απόκεντρη περιοχή, είναι ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή το κατάλληλο
διοικητικό πλαίσιο, οι δραστηριότητες ελέγχου, η υλική υποδομή και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ικανότητες.
Αυτό θα συμβάλει επίσης στην τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης σχετικά με την υποβολή εκθέσεων.

(1) Απόφαση 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131).
(2) Απόφαση 2014/331/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την
προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των
αλιευτικών σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών στα ύδατα και στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ που υπάγονται στη δικαιοδοσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 167 της 6.6.2014, σ. 1).
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(6)

Συνεπώς, θα πρέπει να παρασχεθούν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα στις αλιευτικές αρχές της Μαγιότ, που θα
προκύψουν από τα τέλη που θα καταβάλλουν οι εφοπλιστές απευθείας στη Μαγιότ. Μια τέτοια λύση είναι ακόμα
περισσότερο πρόσφορη λόγω της στενής σχέσης που ανεπτύχθη ανάμεσα στον στόλο των Σευχελλών και στην τοπική
κοινότητα της γαλλικης εξόχως απόκεντρης περιοχής της Μαγιότ. Τα αλιευτικά υπο σημαία Σευχελλών αλιεύουν στα
ύδατα της Μαγιότ εδώ και αρκετά χρόνια με συμφωνία ανάμεσα στη Μαγιότ και στους πλοιοκτήτες, οι οποίοι
καταβάλλουν τέλη αδείας στη Μαγιότ για να αλιεύουν στα ύδατά της.Για να μπορέσει να συνεχιστεί η αλιεία και τα
οφέλη που αποφέρει στη Μαγιότ όλες οι πληρωμές οι σχετικές με τις άδειες και τα αλιεύματα υπό την παρούσα
συμφωνία περιέρχονται αμέσως στην τοπική κοινωνία της Μαγιότ.

(7)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών
σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών στα ύδατα και στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ που υπάγονται στη
δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης (1).
Άρθρο 2
1.
Η Γαλλία εξουσιοδοτείται να εισπράττει, για λογαριασμό της εξόχως απόκεντρης περιοχής Μαγιότ, τα τέλη για τις άδειες
και τα αλιεύματα καθώς και άλλα τέλη που οφείλονται από τους διαχειριστές των αλιευτικών σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών σε
σχέση με τη χορήγηση πρόσβασης στους θαλασσίους βιολογικούς πόρους εντός των υδάτων της ΕΕ γύρω από τη Μαγιότ
σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III, τμήμα 1, παράγραφοι 8 και 9 και του τμήματος 2 του παραρτήματος της
συμφωνίας. Τα έσοδα αυτά θα χρησιμοποιούνται από τη Γαλλία για τη θέσπιση κατάλληλου διοικητικού πλαισίου, για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελέγχου και υλικής υποδομής και για τη δημιουργία των κατάλληλων ικανοτήτων που θα επιτρέψουν
στη διοίκηση της Μαγιότ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΚΑΠ.
2.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού παρέχονται στην Επιτροπή από τη Γαλλία.

3.
Στο τέλος κάθε έτους εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, η Γαλλία διαβιβάζει στην Επιτροπή αναλυτική έκθεση σχετικά
με τα τέλη που καταβλήθηκαν από τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν και σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εν λόγω
εσόδων.
Άρθρο 3
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 19 της
συμφωνίας (2).
Άρθρο 4
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων και των όρων που εκτίθενται στο παράρτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να
εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τις τροποποιήσεις της συμφωνίας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2015.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
E. RINKĒVIČS

(1) Η συμφωνία δημοσιεύεται στην ΕΕ L 167 της 6.6.2014, σ. 4. από κοινού με την απόφαση υπογραφής της.
(2) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πεδίο εφαρμογής των εξουσιών που ανατίθενται και διαδικασία για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στο
πλαίσιο της μεικτής επιτροπής

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγματεύεται με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών και, κατά περίπτωση και με την
επιφύλαξη συμμόρφωσης προς την παράγραφο 3 του παρόντος παραρτήματος, να εγκρίνει τροποποιήσεις της συμφωνίας
σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
α) την επανεξέταση και προσαρμογή των αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας,
β) την αναθεώρηση των τεχνικών διατάξεων της συμφωνίας και του παραρτήματος και την επανεξέταση των τεχνικών
κανόνων για το σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS), σύμφωνα με το σημείο 10 του προσαρτήματος 6 του
παραρτήματος της συμφωνίας.
2. Στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 8 της συμφωνίας, η Επιτροπή:
α) ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους επιδιώκει η Ένωση στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
β) συμμορφώνεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2012 για την ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
γ) προωθεί θέσεις συμβατές με τους σχετικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης
της αλιείας.
3. Όταν προβλέπεται η λήψη απόφασης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής, σχετικά με τροποποιήσεις της
συμφωνίας που αναφέρονται στο σημείο 1, θεσπίζονται οι απαραίτητες διατάξεις ώστε η θέση που καθορίζεται, εξ ονόματος
της Ένωσης, να λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά, βιολογικά και λοιπά συναφή δεδομένα που διαβιβάζονται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Προς τον σκοπό αυτό και βάσει των εν λόγω δεδομένων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβιβάζουν στο Συμβούλιο ή στα
προπαρασκευαστικά όργανά του, εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος πριν από τη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής,
προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα στοιχεία της προβλεπόμενης θέσης της
Ένωσης, προς εξέταση και έγκριση.
Εάν, κατά τη διάρκεια επακόλουθων συνεδριάσεων, μεταξύ άλλων και επιτόπου, δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη συμφωνίας
ώστε να ληφθούν υπόψη στη θέση της Ένωσης τα νέα στοιχεία, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή τα προπαρα
σκευαστικά του όργανα.
Η Επιτροπή καλείται να λάβει, σε εύθετο χρόνο, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δοθεί συνέχεια στην απόφαση της μεικτής
επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δημοσίευσης της συναφούς απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανακοίνωσης κάθε απαραίτητης πρότασης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/239 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2015
για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των
αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το
άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 218 παράγραφος 7,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 23 Ιουλίου 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας («συμφωνία εταιρικής σχέσης») εκδίδοντας τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 894/2007 (1).

(2)

Η ισχύς του τελευταίου πρωτοκόλλου (2) σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής
αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης έληξε στις 12 Μαΐου 2014.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε νέο πρωτόκολλο για
τετραετή περίοδο, δυνάμει του οποίου παραχωρούνται στα σκάφη της Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα όπου η
Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ασκεί την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της σε θέματα αλιείας.

(4)

Το εν λόγω νέο πρωτόκολλο υπεγράφη βάσει της απόφασης 2014/334/ΕΕ (3) και εφαρμόζεται προσωρινά από την
ημερομηνία υπογραφής του.

(5)

Το νέο πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθεί.

(6)

Η συμφωνία σύμπραξης προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής επιφορτισμένης με την παρακολούθηση της
εφαρμογής της συμφωνίας αυτής. Περαιτέρω, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η μεικτή επιτροπή μπορεί να εγκρίνει
ορισμένες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκριση των εν λόγω τροποποιήσεων, η
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη ειδικών όρων, να τις εγκρίνει, βάσει απλουστευμένης
διαδικασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο πρώτο
Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης, το πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της
χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε («πρωτόκολλο») (4).
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 15 του
πρωτοκόλλου (5).
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2007 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της
αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 35).
(2) Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (ΕΕ L 136 της 24.5.2011, σ. 5).
(3) Απόφαση 2014/334/ΕΕ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2014, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την
προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που
προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
(ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 1).
(4) Το πρωτόκολλο δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 3 μαζί με την απόφαση για την υπογραφή του.
(5) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη φροντίδα της γενικής
γραμματείας του Συμβουλίου.
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Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη των διατάξεων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία
να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου στις οποίες προβαίνει η μεικτή επιτροπή.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2015.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
E. RINKĒVIČS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πεδίο εφαρμογής των εξουσιών που ανατίθενται και διαδικασία για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στο
πλαίσιο της μεικτής επιτροπής

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγματεύεται με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και, κατά περίπτωση
και με την επιφύλαξη συμμόρφωσης προς το σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος, να εγκρίνει τροποποιήσεις του
πρωτοκόλλου σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
α) απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες της τομεακής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου·
β) προσαρμογή των διατάξεων όσον αφορά τις συνθήκες άσκησης της αλιείας και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου.
2. Στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, η Ένωση:
α) ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους επιδιώκει η Ένωση στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
β) συμμορφώνεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2012, για την ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
γ) προωθεί θέσεις συμβατές με τους σχετικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης
της αλιείας.
3. Όταν προβλέπεται η λήψη απόφασης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής, σχετικά με τροποποιήσεις του
πρωτοκόλλου που αναφέρονται στο σημείο 1, θεσπίζονται οι απαραίτητες διατάξεις ώστε η θέση που καθορίζεται, εξ
ονόματος της Ένωσης, να λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά, βιολογικά και λοιπά συναφή δεδομένα που
διαβιβάζονται στην Επιτροπή.
Προς τον σκοπό αυτό και βάσει των εν λόγω δεδομένων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβιβάζουν στο Συμβούλιο ή στα
προπαρασκευαστικά όργανά του, εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος πριν από τη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής,
προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα στοιχεία της προβλεπόμενης θέσης της
Ένωσης, προς εξέταση και έγκριση.
Η προβλεπόμενη στο προπαρασκευαστικό έγγραφο θέση της Ένωσης θεωρείται ως εγκριθείσα, εκτός εάν αντιταχθεί σε αυτήν
αριθμός κρατών μελών αντίστοιχος προς τη μειοψηφία αρνησικυρίας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του προπαρασκευα
στικού οργάνου του Συμβουλίου ή εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή του προπαρασκευαστικού εγγράφου,
εάν αυτή προηγείται. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο.
Εάν, κατά τη διάρκεια επακόλουθων συνεδριάσεων, μεταξύ άλλων και επιτόπου, δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη συμφωνίας
ώστε να ληφθούν υπόψη στη θέση της Ένωσης τα νέα στοιχεία, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή τα προπαρα
σκευαστικά του όργανα.
Η Επιτροπή καλείται να λάβει, σε εύθετο χρόνο, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δοθεί συνέχεια στην απόφαση της μεικτής
επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δημοσίευσης της συναφούς απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανακοίνωσης κάθε απαραίτητης πρότασης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/240 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Φεβρουαρίου 2015
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 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 τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, 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)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(2)

Καθότι η κατάσταση επιτόπου στην Ουκρανία εξακολουθεί να είναι σοβαρή, το Συμβούλιο θεωρεί ότι επιπλέον πρόσωπα
και οντότητες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που
υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα ως έχει στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(3)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πρόσωπα και οι οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθενται στον κατάλογο του
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2015.
Δημοσιεύεται 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, 9 Φεβρουαρίου 2015.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

(1) ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1

I. Άτομα

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

133.

Pavel DREMOV άλλως
Batya
Павел ДРЁМОВ

Γεννηθείς το 1976
στο Stakhanov

Διοικητής του «Πρώτου Συντάγματος Κοζάκων», ένο
πλης ομάδας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγ
κρούσεις στην ανατολική Ουκρανία.
Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV
άλλως Fritz, Σέρβος
Алексей МИЛЬЧАКОВ

Γεννηθείς το 1991
στην Αγία
Πετρούπολη

Διοικητής της Μονάδας «Rusich», ένοπλης ομάδας
αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην
ανατολική Ουκρανία.
Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV
άλλως Motorola
Арсéний Сергéевич
ПÁВЛОВ (άλλως
Моторóла)

Γεννηθείς στις
2.2.1983 στην
Ukhta, επαρχία Komi

Διοικητής του Τάγματος «Σπάρτη», ένοπλης ομάδας
αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην
ανατολική Ουκρανία.
Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH
άλλως Givi
Михаил Толстых

Γεννηθείς το 1980
στο Ilovaisk

Διοικητής του Τάγματος «Σομαλία», ένοπλης ομάδας
αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην
ανατολική Ουκρανία.
Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Αποκαλούμενος «Αναπληρωτής Διοικητής» του
Υπουργείου Άμυνας της επονομαζόμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Donetsk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

16.2.2015
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Ονοματεπώνυμο
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Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Αιτιολογία
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Ημερομηνία
καταχώρισης

138.

Alexandr SHUBIN
Александр
Васильевич ШУБИН

Αποκαλούμενος «Υπουργός Δικαιοσύνης» της παρά
νομης επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Luhansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN
Сергей Анатольевич

Αποκαλούμενος «Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Υπουργικού Συμβουλίου» της επονομαζόμενης «Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Luhansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Αποκαλούμενος «Ανώτατος Διοικητής της Λαϊκής
Πολιτοφυλακής» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημο
κρατίας του Luhansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

Γεννηθείσα στις
20.11.1988 στο
Krasnoarmëisk

Αποκαλούμενη «Υπουργός Δικαιοσύνης» της επονο
μαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Γεννηθείς στις
27.1.1974

Αποκαλούμενος «Υπουργός Προϋπολογισμού» της
επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Do
netsk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

Αποκαλούμενος «Υπουργός Προϋπολογισμού» της
επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Lu
hansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

ЛИТВИН

140.

Sergey IGNATOV
Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

141.

Ekaterina FILIPPOVA
Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА

142.

Aleksandr TIMOFEEV
Александр
ТИМОФЕЕВ

143.

Evgeny MANUILOV
Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ
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Ονοματεπώνυμο

144.

Viktor YATSENKO
Виктор ЯЦЕНКО

145.

Olga BESEDINA
Ольга Игорева

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Γεννηθείς στις
22.4.1985 στη
Χερσώνα

БЕСЕДИНА

146.

147.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Αποκαλούμενος «Υπουργός Επικοινωνιών» της επονο
μαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Αποκαλούμενη «Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης
και Εμπορίου» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημο
κρατίας του Luhansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Zaur ISMAILOV
Заур Исмаилов

Γεννηθείς το 1975
στο Krasny Luch,
Voroshilovgrad —
Luhansk

Αποκαλούμενος «Υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας»
της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Lu
hansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Anatoly Ivanovich

Γεννηθείς στις
15.5.1955 στο
Omsk

Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Με αυτή την ιδιό
τητα εμπλέκεται στη στήριξη της ανάπτυξης ρωσικών
στρατευμάτων στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού
Υπουργείου Άμυνας, υπό αυτή την ιδιότητα, συμμε
τέχει στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της πολιτι
κής της ρωσικής κυβέρνησης. Με αυτή την πολιτική
απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η
ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015

Γεννηθείς στις
8.5.1956 στο
Kaunas, Λιθουανία

Πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Με αυτή
την ιδιότητα εμπλέκεται στη στήριξη της ανάπτυξης
ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού
Υπουργείου Άμυνας, υπό αυτή την ιδιότητα, συμμε
τέχει στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της πολιτι
κής της ρωσικής κυβέρνησης. Με αυτή την πολιτική
απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η
ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015

ANTONOV

Анатолий Иванович
Антонов

148.

Αιτιολογία

16.2.2015

Arkady Viktorovich
BAKHIN

Аркадий Викторович
Бахин

16.2.2015
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149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич
Картaполов

150.

Iosif Davydovich
KOBZON

Иосиф Дaвыдович
Кобзон

151.

Valery Fedorovich
RASHKIN

Валерий Фёдорович
Рашкин

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ταυτοποίησης

Αιτιολογία
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Γεννηθείς στις
9.11.1963 στην
Ανατολική Γερμανία

Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεντρικών Επιχειρήσεων
και Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων
δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπό αμφότερες
τις ιδιότητες εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση και
τη διεξαγωγή της στρατιωτικής εκστρατείας των ρω
σικών δυνάμεων στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις δηλωθείσες δραστηριότητες του Γε
νικού Επιτελείου, ασκώντας επιχειρησιακό έλεγχο επί
των ενόπλων δυνάμεων, εμπλέκεται ενεργά στη δια
μόρφωση και την εκτέλεση της ρωσικής κυβερνητι
κής πολιτικής με την οποία απειλείται η εδαφική
ακεραιότητα, η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Ου
κρανίας.

16.2.2015

Γεννηθείς στις
11.9.1937 στο
Tchassov Yar,
Ουκρανία

Μέλος της Κρατικής Δούμας.
Επισκέφθηκε την επονομαζόμενη Λαϊκή Δημοκρατία
του Donetsk και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του προέβη σε δηλώσεις υποστήριξης των αυτονομι
στών. Διορίστηκε επίσης Επίτιμος Πρόξενος της επο
νομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk»
στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Στις 20 Μαρτίου 2014, ψήφισε υπέρ του σχεδίου
του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Νόμου «περί
της αποδοχής στη Ρωσική Ομοσπονδία της Δημοκρα
τίας της Κριμαίας και του σχηματισμού εντός της
Ρωσικής Ομοσπονδίας νέων ομοσπονδιακών διαμερι
σμάτων — της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της
Ομοσπονδιακού Καθεστώτος Πόλης της Σεβαστού
πολης».

16.2.2015

Γεννηθείς στις
14.3.1955 στην
περιφέρεια του
Καλίνινγκραντ, ΕΣΣΔ

Πρώτος Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Θε
μάτων Εθνοτήτων της Κρατικής Δούμας.
Είναι ιδρυτής του κινήματος «Πατριωτικό Μέτωπο
Βοήθειας» Κόκκινη Μόσχα «(Krassnaya Moskva)», το
οποίο διοργάνωσε διαδηλώσεις υποστήριξης των αυ
τονομιστών, ως εκ τούτου υποστηρίζοντας πολιτικές
που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυ
ριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Στις 20 Μαρτίου 2014, ψήφισε υπέρ του σχεδίου
του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Νόμου «περί
της αποδοχής στη Ρωσική Ομοσπονδία της Δημοκρα
τίας της Κριμαίας και του σχηματισμού εντός της
Ρωσικής Ομοσπονδίας νέων ομοσπονδιακών διαμερι
σμάτων — της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της
Ομοσπονδιακού Καθεστώτος Πόλης της Σεβαστού
πολης».

16.2.2015
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29.

Κοζακική Εθνοφρουρά
Казачья
Национальная
Гвардия

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.
Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Nikolay
KOZITSYN και, ως εκ τούτου, συνδέεται με αυτόν.

16.2.2015

30.

Τάγμα «Σπάρτη»
Батальон «Спарта»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.
Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Arseny
PAVLOV και, ως εκ τούτου, συνδέεται με αυτόν.

16.2.2015

31.

Τάγμα «Σομαλία»
Батальон «Сомали»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.
Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Mikhail
TOLSTYKH άλλως Givi και, ως εκ τούτου, συνδέεται
με αυτόν.

16.2.2015

32.

Τάγμα «Zarya»
Батальон «Заря»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

33.

Ταξιαρχία «Prizrak»
Бригада «Призрак»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.
Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Oleksiy
MOZGOVY και, ως εκ τούτου, συνδέεται με αυτόν.

16.2.2015

34.

Τάγμα «Oplot»
Батальон «Оплот»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

35.

Τάγμα «Kalmius»
Батальон «Кальмиус»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:
http://vk.com/oplot_
info

16.2.2015
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36.

Τάγμα «Θάνατος»
Батальон «Смерть»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

37.

Κίνημα
«NOVOROSSIYA»
Движение
Новороссия

Το κίνημα «Novorossiya (Νέα Ρωσία)» δημιουργή
θηκε τον Νοέμβριο του 2014 στη Ρωσία και επικε
φαλής του είναι ο αξιωματικός Igor Strelkov [ο
οποίος έχει αναγνωριστεί ως μέλος του προσωπικού
της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού
Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομο
σπονδίας (GRU)].
Σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους της, απο
σκοπεί στην παροχή πολυεπίπεδης, αποτελεσματικής
συνδρομής στο κίνημα «Novorossiya», μεταξύ άλ
λων, βοηθώντας τις πολιτοφυλακές που συμμετέχουν
στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, ως εκ
τούτου στηρίζοντας πολιτικές που υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρ
τησία της Ουκρανίας.
Συνδέεται με πρόσωπο που έχει καταχωριστεί ως
άτομο το οποίο υπονομεύει την εδαφική ακεραιό
τητα της Ουκρανίας.

16.2.2015
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/241 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Φεβρουαρίου 2015
για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά
δράσεις 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 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 (1) και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Καθότι η κατάσταση επιτόπου στην Ουκρανία εξακολουθεί να είναι σοβαρή, το Συμβούλιο θεωρεί ότι επιπλέον πρόσωπα
και οντότητες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αποτελούν
αντικείμενο περιοριστικών μέτρων, ως έχει στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ.

(3)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης προστίθενται στον κατάλογο του
παραρτήματος της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2015.
Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2015.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

(1) ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 16.
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133.

Pavel DREMOV άλλως
Batya
Павел ДРЁМОВ

Γεννηθείς το 1976
στο Stakhanov

Διοικητής του «Πρώτου Συντάγματος Κοζάκων», ένο
πλης ομάδας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγ
κρούσεις στην ανατολική Ουκρανία.
Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV
άλλως Fritz, Σέρβος
Алексей МИЛЬЧАКОВ

Γεννηθείς το 1991
στην Αγία
Πετρούπολη

Διοικητής της Μονάδας «Rusich», ένοπλης ομάδας
αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην
ανατολική Ουκρανία.
Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV
άλλως Motorola
Арсéний Сергéевич
ПÁВЛОВ (άλλως
Моторóла)

Γεννηθείς στις
2.2.1983 στην
Ukhta, επαρχία Komi

Διοικητής του Τάγματος «Σπάρτη», ένοπλης ομάδας
αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην
ανατολική Ουκρανία.
Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH
άλλως Givi Михаил
Толстых

Γεννηθείς το 1980
στο Ilovaisk

Διοικητής του Τάγματος «Σομαλία», ένοπλης ομάδας
αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην
ανατολική Ουκρανία.
Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Αποκαλούμενος «Αναπληρωτής Διοικητής» του
Υπουργείου Άμυνας της επονομαζόμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Donetsk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015
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138.

Alexandr SHUBIN
Александр
Васильевич ШУБИН

Αποκαλούμενος «Υπουργός Δικαιοσύνης» της παρά
νομης επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Luhansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN
Сергей Анатольевич

Αποκαλούμενος «Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Υπουργικού Συμβουλίου» της επονομαζόμενης «Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Luhansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Αποκαλούμενος «Ανώτατος Διοικητής της Λαϊκής
Πολιτοφυλακής» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημο
κρατίας του Luhansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

Γεννηθείσα στις
20.11.1988 στο
Krasnoarmëisk

Αποκαλούμενη «Υπουργός Δικαιοσύνης» της επονο
μαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Γεννηθείς στις
27.1.1974

Αποκαλούμενος «Υπουργός Προϋπολογισμού» της
επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Do
netsk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

Αποκαλούμενος «Υπουργός Προϋπολογισμού» της
επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Lu
hansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

ЛИТВИН

140.

Sergey IGNATOV
Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

141.

Ekaterina FILIPPOVA
Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА

142.

Aleksandr TIMOFEEV
Александр
ТИМОФЕЕВ

143.

Evgeny MANUILOV
Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ
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144.

Viktor YATSENKO
Виктор ЯЦЕНКО

145.

Olga BESEDINA
Ольга Игорева

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Γεννηθείς στις
22.4.1985 στη
Χερσώνα

БЕСЕДИНА

146.

147.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Αποκαλούμενος «Υπουργός Επικοινωνιών» της επονο
μαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Αποκαλούμενη «Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης
και Εμπορίου» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημο
κρατίας του Luhansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Zaur ISMAILOV
Заур Исмаилов

Γεννηθείς το 1975
στο Krasny Luch,
Voroshilovgrad —
Luhansk

Αποκαλούμενος «Υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας»
της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Lu
hansk».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθή
κοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολι
τικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Anatoly Ivanovich

Γεννηθείς στις
15.5.1955 στο
Omsk

Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Με αυτή την ιδιό
τητα εμπλέκεται στη στήριξη της ανάπτυξης ρωσικών
στρατευμάτων στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού
Υπουργείου Άμυνας, υπό αυτή την ιδιότητα, συμμε
τέχει στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της πολιτι
κής της ρωσικής κυβέρνησης. Με αυτή την πολιτική
απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η
ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015

Γεννηθείς στις
8.5.1956 στο
Kaunas, Λιθουανία

Πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Με αυτή
την ιδιότητα εμπλέκεται στη στήριξη της ανάπτυξης
ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού
Υπουργείου Άμυνας, υπό αυτή την ιδιότητα, συμμε
τέχει στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της πολιτι
κής της ρωσικής κυβέρνησης. Με αυτή την πολιτική
απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η
ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015

ANTONOV

Анатолий Иванович
Антонов

148.

Αιτιολογία
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Arkady Viktorovich
BAKHIN

Аркадий Викторович
Бахин
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149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич
Картaполов

150.

Iosif Davydovich
KOBZON

Иосиф Дaвыдович
Кобзон

151.

Valery Fedorovich
RASHKIN

Валерий Фёдорович
Рашкин
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Γεννηθείς στις
9.11.1963 στην
Ανατολική Γερμανία

Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεντρικών Επιχειρήσεων
και Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων
δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπό αμφότερες
τις ιδιότητες εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση και
τη διεξαγωγή της στρατιωτικής εκστρατείας των ρω
σικών δυνάμεων στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις δηλωθείσες δραστηριότητες του Γε
νικού Επιτελείου, ασκώντας επιχειρησιακό έλεγχο επί
των ενόπλων δυνάμεων, εμπλέκεται ενεργά στη δια
μόρφωση και την εκτέλεση της ρωσικής κυβερνητι
κής πολιτικής με την οποία απειλείται η εδαφική
ακεραιότητα, η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Ου
κρανίας.

16.2.2015

Γεννηθείς στις
11.9.1937 στο
Tchassov Yar,
Ουκρανία

Μέλος της Κρατικής Δούμας.
Επισκέφθηκε την επονομαζόμενη Λαϊκή Δημοκρατία
του Donetsk και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του προέβη σε δηλώσεις υποστήριξης των αυτονομι
στών. Διορίστηκε επίσης Επίτιμος Πρόξενος της επο
νομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk»
στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Στις 20 Μαρτίου 2014, ψήφισε υπέρ του σχεδίου
του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Νόμου «περί
της αποδοχής στη Ρωσική Ομοσπονδία της Δημοκρα
τίας της Κριμαίας και του σχηματισμού εντός της
Ρωσικής Ομοσπονδίας νέων ομοσπονδιακών διαμερι
σμάτων — της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της
Ομοσπονδιακού Καθεστώτος Πόλης της Σεβαστού
πολης».

16.2.2015

Γεννηθείς στις
14.3.1955 στην
περιφέρεια του
Καλίνινγκραντ, ΕΣΣΔ

Πρώτος Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Θε
μάτων Εθνοτήτων της Κρατικής Δούμας.
Είναι ιδρυτής του κινήματος «Πατριωτικό Μέτωπο
Βοήθειας» Κόκκινη Μόσχα «(Krassnaya Moskva)», το
οποίο διοργάνωσε διαδηλώσεις υποστήριξης των αυ
τονομιστών, ως εκ τούτου υποστηρίζοντας πολιτικές
που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυ
ριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Στις 20 Μαρτίου 2014, ψήφισε υπέρ του σχεδίου
του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Νόμου «περί
της αποδοχής στη Ρωσική Ομοσπονδία της Δημοκρα
τίας της Κριμαίας και του σχηματισμού εντός της
Ρωσικής Ομοσπονδίας νέων ομοσπονδιακών διαμερι
σμάτων — της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της
Ομοσπονδιακού Καθεστώτος Πόλης της Σεβαστού
πολης».

16.2.2015
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Ημερομηνία
καταχώρισης

29.

Κοζακική Εθνοφρουρά
Казачья
Национальная
Гвардия

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.
Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Nikolay
KOZITSYN και, ως εκ τούτου, συνδέεται με αυτόν.

16.2.2015

30.

Τάγμα «Σπάρτη»
Батальон «Спарта»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.
Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Arseny
PAVLOV και, ως εκ τούτου, συνδέεται με αυτόν.

16.2.2015

31.

Τάγμα «Σομαλία»
Батальон «Сомали»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.
Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Mikhail
TOLSTYKH άλλως Givi και, ως εκ τούτου, συνδέεται
με αυτόν.

16.2.2015

32.

Τάγμα «Zarya»
Батальон «Заря»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

33.

Ταξιαρχία «Prizrak»
Бригада «Призрак»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.
Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Oleksiy
MOZGOVY και, ως εκ τούτου, συνδέεται με αυτόν.

16.2.2015

34.

Τάγμα «Oplot»
Батальон «Оплот»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

35.

Τάγμα «Kalmius»
Батальон «Кальмиус»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:
http://vk.com/oplot_
info
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36.

Τάγμα «Θάνατος»
Батальон «Смерть»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

16.2.2015

37.

Κίνημα
«NOVOROSSIYA»
Движение
Новороссия

Το κίνημα «Novorossiya (Νέα Ρωσία)» δημιουργή
θηκε τον Νοέμβριο του 2014 στη Ρωσία και επικε
φαλής του είναι ο αξιωματικός Igor Strelkov [ο
οποίος έχει αναγνωριστεί ως μέλος του προσωπικού
της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού
Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομο
σπονδίας (GRU)].
Σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους της, απο
σκοπεί στην παροχή πολυεπίπεδης, αποτελεσματικής
συνδρομής στο κίνημα «Novorossiya», μεταξύ άλ
λων, βοηθώντας τις πολιτοφυλακές που συμμετέχουν
στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, ως εκ
τούτου στηρίζοντας πολιτικές που υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρ
τησία της Ουκρανίας.
Συνδέεται με πρόσωπο που έχει καταχωριστεί ως
άτομο το οποίο υπονομεύει την εδαφική ακεραιό
τητα της Ουκρανίας.
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