Euroopa Liidu

Teataja
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 67

★
★
★

60. aastakäik

Õigusaktid

Eestikeelne väljaanne

14. märts 2017

Sisukord

II

Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD
★

Nõukogu otsus (EL) 2017/434, 13. veebruar 2017, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta ......................................

1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vaheline
partnerlus- ja arengukoostööleping ................................................................................................

3

★

Nõukogu otsus (EL) 2017/435, 28. veebruar 2017, sõlmida leping, millega muudetakse teist
korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide
rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla
kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005
Luxembourgis ................................................................................................................. 31

★

Nõukogu otsus (EL) 2017/436, 6. märts 2017, Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise
mahetoodetega kauplemise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta ........................ 33

MÄÄRUSED
★

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/437, 13. märts 2017, millega rakendatakse määrust (EL)
nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega ............................................ 34

★

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/438, 13. märts 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine abamektiini heakskiitmise tingimustega (1) ............. 67

★

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/439, 13. märts 2017, milles käsitletakse loa andmist
Escherichia coli abil toodetud L-lüsiinsulfaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (1) ....................................................................................................................... 70

(1) EMPs kohaldatav tekst

ET

(Jätkub pöördel)

Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg
on üldjuhul piiratud.
Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

★

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/440, 13. märts 2017, milles käsitletakse Bacillus amyloliquefaciens'e (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL B-50104) preparaadi kasutamise lubamist broilerkanade, noorkanade ning vähe
levinud kodulinnuliikide nuumlindude ja munalindude söödalisandina (loa hoidja Danisco
(UK) Ltd., ärinimega Danisco Animal Nutrition) (1) .............................................................. 74

★

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/441, 13. märts 2017, millega muudetakse nõukogu
määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga .............................................................................................................. 78
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/442, 13. märts 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril ............................................. 80

OTSUSED
★

Nõukogu otsus (EL) 2017/443, 6. märts 2017, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes
vastu võetav seisukoht seoses ÜRO eeskirjade nr 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45,
50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 ja 138
muudatusettepanekutega ning sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3.)
küberjulgeoleku ja andmekaitse suuniste kaudu muutmise ettepanekuga ............................... 82

★

Euroopa Ülemkogu otsus (EL, Euratom) 2017/444, 9. märts 2017, millega valitakse Euroopa
Ülemkogu eesistuja ......................................................................................................... 87

★

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/445, 13. märts 2017, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP,
mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega ................................................................. 88

(1) EMPs kohaldatav tekst

14.3.2017

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 67/1

II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/434,
13. veebruar 2017,
ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi
vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise
kohta
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 37,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 207 ja 209 koostoimes artikli 218 lõikega 5 ja
artikli 218 lõike 8 teise lõiguga,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühist ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

2011. aasta novembris andis nõukogu komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale
loa alustada Afganistani Islamivabariigiga läbirääkimisi partnerlus- ja arengukoostöölepingu (edaspidi „leping“)
üle.

(2)

Läbirääkimised lepingu üle viidi edukalt lõpule ja leping parafeeriti 2. juulil 2015 Kabulis.

(3)

Lepingu artikliga 59 nähakse ette lepingu ajutine kohaldamine enne selle jõustumist.

(4)

Leping tuleks liidu nimel allkirjastada ja selle teatavaid sätteid tuleks kohaldada ajutiselt kuni lepingu sõlmimiseks
vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

(5)

Lepingu liidu nimel allkirjastamine ning teatavate lepingu osade ajutine kohaldamine liidu ja Afganistani
Islamivabariigi vahel ei piira aluslepingute kohast pädevuste jaotust liidu ja selle liikmesriikide vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
1.
Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja
arengukoostöölepingu liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.
2.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2
Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.
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Artikkel 3
1.
Kuni lepingu jõustumiseni kooskõlas lepingu artikliga 59 ning vastavalt selles sätestatud teadetele kohaldatakse
Euroopa Liidu ja Afganistani Islamivabariigi vahel lepingu järgmisi osi ajutiselt, kuid üksnes ulatuses, milles need
käsitlevad liidu pädevusse kuuluvaid küsimusi, sealhulgas küsimusi, mis kuuluvad liidu pädevusse määratleda ja
rakendada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat:
a) artikkel 2 (Üldpõhimõtted);
b) artikkel 3 (Poliitiline dialoog);
c) artikkel 4 (Inimõigused);
d) artikkel 5 (Sooline võrdõiguslikkus);
e) III jaotis (Arengukoostöö);
f) IV jaotis (Koostöö kaubandus- ja investeerimisküsimustes);
g) artikkel 28 (Rändealane koostöö);
h) VII jaotis (Piirkondlik koostöö);
i) VIII jaotis (Institutsiooniline raamistik) selles ulatuses, milles nimetatud jaotise sätted on piiratud eesmärgiga tagada
lepingu ajutine kohaldamine;
j) IX jaotis (Lõppsätted) selles ulatuses, milles nimetatud jaotise sätted on piiratud eesmärgiga tagada lepingu ajutine
kohaldamine.
2.
Nõukogu peasekretariaat avaldab lõikes 1 osutatud lepingu osade ajutise kohaldamise alguskuupäeva Euroopa Liidu
Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist.

Brüssel, 13. veebruar 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
L. GRECH
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Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi
vaheline
PARTNERLUS- JA ARENGUKOOSTÖÖLEPING
BELGIA KUNINGRIIK,
BULGAARIA VABARIIK,
TŠEHHI VABARIIK,
TAANI KUNINGRIIK,
SAKSAMAA LIITVABARIIK,
EESTI VABARIIK,
IIRIMAA,
KREEKA VABARIIK,
HISPAANIA KUNINGRIIK,
PRANTSUSE VABARIIK,
HORVAATIA VABARIIK,
ITAALIA VABARIIK,
KÜPROSE VABARIIK,
LÄTI VABARIIK,
LEEDU VABARIIK,
LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,
UNGARI,
MALTA VABARIIK,
MADALMAADE KUNINGRIIK,
AUSTRIA VABARIIK,
POOLA VABARIIK,
PORTUGALI VABARIIK,
RUMEENIA,
SLOVEENIA VABARIIK,
SLOVAKI VABARIIK,
SOOME VABARIIK,
ROOTSI KUNINGRIIK,
SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu lepinguosalised, edaspidi „liikmesriigid“, ning
EUROOPA LIIT, edaspidi „liit“ või „EL“,

ühelt poolt ning
AFGANISTANI ISLAMIVABARIIK, edaspidi „Afganistan“,

teiselt poolt,
edaspidi koos „lepinguosalised“,
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KINNITADES VEEL KORD oma tahet säilitada Afganistani suveräänsus, sõltumatus ja territoriaalne terviklikkus,
KINNITADES VEEL KORD oma otsust järgida rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtteid, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni

põhikirja eesmärke ja põhimõtteid, rahvusvahelisi konventsioone ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone,
TUNNISTADES lepinguosalisi ühendavad ajaloolisi, poliitilisi ja majanduslikke sidemeid,
KINNITADES oma soovi tugevdada ühistele väärtustele tuginevat koostööd ja pidades silmas mõlemapoolset kasu,
ARVESTADES ühiseid poliitilisi eesmärke, väärtusi ja kohustusi, järgivad lepinguosalised demokraatlikke põhimõtteid,

õigusriigi põhimõtet, inimõigusi ja head valitsemistava,
TUNNISTADES, et need põhimõtted on pikaajalise arengu lahutamatuks osaks,
TUNNISTADES, et Afganistani rahvas on oma õiguspäraste demokraatlike institutsioonide kaudu ja Afganistani

põhiseaduse kohaselt Afganistani stabiliseerimise, arengu ja demokratiseerimisprotsessi õiguspärane omanik ja
liikumapanev jõud,
ARVESTADES, et liit on võtnud kohustuse toetada Afganistani püüdlusi teha järgmisel, ümberkorralduste kümnendil läbi

võimalikult suur areng,
RÕHUTADES Afganistani küsimuses peetud rahvusvahelistel konverentsidel 2011. aasta detsembris Bonnis, 2012. aasta

juulis Tōkyōs ja 2014. aasta detsembris Londonis võetud vastastikuseid kohustusi,
KINNITADES VEEL KORD Afganistani valmisolekut jätkata valitsemistava parandamist ja liidu kohustust teha Afganistaniga

jätkuvat koostööd,
ARVESTADES, et lepinguosalised peavad eriti tähtsaks käesoleva lepingu kaudu edendatava suhte kõikehõlmavust,
KINNITADES VEEL KORD oma soovi edendada oma rahvaste majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning tahet kindlustada,

süvendada ja mitmekesistada oma suhteid vastastikust huvi pakkuvates valdkondades,
TUNNISTADES, et vastavalt Afganistani põhiseadusele on naiste mõjuvõimu suurendamine ning nende täielik osalemine

võrdsetel alustel kõigis ühiskonna sfäärides, sealhulgas otsuste tegemises poliitilise protsessi kõigil tasanditel oluline, et
saavutada võrdõiguslikkus ja rahu,
TUNNISTADES arengukoostöö tähtsust arenguriikide, eelkõige madala sissetulekuga, konfliktijärgses olukorras olevate ja

sisemaariikide jaoks nende majanduskasvu jätkumisel ja jätkusuutlikul arengul, rahvusvaheliselt kokkulepitud
arengueesmärkide, sh ka ÜRO aastatuhande arengueesmärke õigeaegsel ja täielikul saavutamisel, ja Afganistani poolt
seatud edasiste arengualaste vahe-eesmärkide saavutamisel ning Afganistani parema integratsiooni saavutamisel
piirkonnas,
TUNNISTADES, et tuleb võtta tõhusaid meetmeid, et edendada usaldatavust ja vastutust, tagada avaliku sektori vahendite

korrektne kasutamine ja võidelda korruptsiooniga,
TUNNISTADES, et lepinguosaliste vaheline tõhustatud koostöö peaks toetama Afganistani suutlikkust parandada halduse

ja juhtimise kvaliteeti ning riigi rahanduse juhtimise tõhusust ja läbipaistvust,
KINNITADES VEEL KORD asjaomaste piirkondlike ja mitmepoolsete foorumite kaudu toimuva koordineerimise tähtsust,

eriti seoses lepinguosaliste vaadetega üleilmsetele probleemidele ja piirkondlikule majanduskoostööle,
TUNNISTADES, et terrorism kujutab endast ohtu nende inimestele ja ühisele julgeolekule ning väljendades täielikku

pühendumist võitlusele kõigi terrorismi vormide vastu, luues tulemusliku rahvusvahelise koostöö ja vahendid nende
kaotamiseks kooskõlas rahvusvahelise õigusega, sealhulgas inimõiguste ja humanitaarõigusega,
KINNITADES VEEL KORD oma ühist kohustust võidelda organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas inimkaubanduse ja

rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja uimastikaubanduse vastu, sealhulgas piirkondlike ja rahvusvaheliste
mehhanismide kaudu,
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TUNNISTADES ebaseaduslike uimastite ohtlikkust tervisele ja turvalisusele ning vajadust kooskõlastatud piirkondliku ja

rahvusvahelise koostöö järele narkootiliste ainete kasvatamise, tootmise, levitamise, nendega kauplemise, nende tarbimise
ja nõudluse ning narkootikumide lähteainete kõrvaletoimetamise tõkestamiseks, ning tunnistades oopiumimoonide
kasvatajatele alternatiivsete elatusvahendite loomise tähtsust,
TUNNISTADES vajadust pidada kinni rahvusvahelistest desarmeerimist ja massihävitusrelvade leviku tõkestamist

käsitlevatest kohustustest;
ARVESTADES, et Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul, mille eesmärk on tõhus süüdistuste esitamine rahvusvahelisele

üldsusele muret tekitavate kõige raskemate kuritegude eest, on rahu ja rahvusvahelise õigusemõistmise tagamisel tähtis
roll,
TUNNISTADES, et kaubavahetusel ja välismaistel otseinvesteeringutel on Afganistani arengus oluline roll ja et

lepinguosalised omistavad erilist tähtsust rahvusvahelise kaubanduse põhimõtetele ja eeskirjadele, mis muu hulgas
sisalduvad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingus,
VÄLJENDADES täielikku pühendumist säästva arengu edendamisele kõigis selle aspektides, sealhulgas keskkonnakaitsele

ning tõhusale koostööle kliimamuutuste vastu võitlemisel, samuti rahvusvaheliselt tunnustatud tööstandardite tõhusale
edendamisele ning rakendamisele,
RÕHUTADES koostöö tähtsust rände valdkonnas,
TUNNISTADES, et pagulaste ja riigisiseste põgenike olukord ja põhiõigused, sealhulgas nende ohutu, nõuetekohane ja

vabatahtlik tagasipöördumine oma kodudesse, nõuab erilist tähelepanu,
MÄRKIDES, et juhul kui lepinguosalised otsustavad käesoleva lepingu raames sõlmida vabadusel, turvalisusel ja õigusel

rajanevat ala hõlmavaid erilepinguid, mille liit sõlmib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa
V jaotisele, siis sellised tulevased lepingud on Ühendkuningriigi ja/või Iirimaa suhtes siduvad ainult juhul, kui liit koos
Ühendkuningriigi ja/või Iirimaaga teatavad samaaegselt Afganistanile nende vastavatest varasematest kahepoolsetest
suhetest lähtuvalt, et sellised lepingud on muutunud Ühendkuningriigi ja/või Iirimaa kui liidu osa suhtes siduvaks
kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolliga nr 21 (Ühendkuningriigi ja
Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes). Ka edaspidised ELi-sisesed meetmed, mida
võetakse käesoleva lepingu rakendamiseks vastavalt eespool osutatud V jaotisele, on Ühendkuningriigi ja/või Iirimaa
suhtes siduvad ainult juhul, kui nad on teatanud oma kavatsusest selliseid meetmeid aktsepteerida või neis osaleda
vastavalt protokollile nr 21. Märkides samuti, et sellised tulevased lepingud ja ELi-sisesed meetmed kuuluvad nimetatud
aluslepingutele lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) kohaldamisalasse,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:
I JAOTIS
OLEMUS JA KOHALDAMISALA

Artikkel 1
Kohaldamisala ja eesmärgid
1.
Käesolevaga luuakse lepinguosaliste vahel partnerlus nende vastavate pädevuste piires kooskõlas nende vastavate
eeskirjade, menetluste ja vahenditega ning täielikus kooskõlas rahvusvaheliste eeskirjade ja normidega.
2.

Partnerluse eesmärk on tugevdada dialoogi ja koostööd, et:

a) toetada rahu ja julgeolekut Afganistanis ja kogu piirkonnas;
b) edendada säästvat arengut, stabiilset ja demokraatlikku poliitilist keskkonda ning Afganistani integreerimist maailma
majandusse;
c) luua korrapärane dialoog poliitilistes küsimustes, sealhulgas inimõiguste edendamise ja soolise võrdõiguslikkuse ja
kodanikuühiskonna kaasamise küsimustes;
d) soodustada arengukoostööd lepinguosaliste ühise, vaesuse kaotamist ja abi tulemuslikkust käsitleva kohustuse raames;
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e) edendada lepinguosaliste vahelist kaubandust ja investeerimist, pidades silmas nende vastastikust kasu ning eesmärki
teha koostööd kõigis majanduse, kaubanduse ja investeeringutega seotud vastastikust huvi pakkuvates valdkondades,
et edendada jätkusuutlikke kaubandus- ja investeeringuvoogusid ning ära hoida ja kõrvaldada kaubandus- ja investee
rimistõkked kooskõlas praeguste ning tulevaste piirkondlike algatustega;
f) parandada lepinguosaliste koostööd üleilmsete probleemide lahendamisel, edendades eelkõige mitmepoolsete
lahenduste leidmist, ning
g) edendada dialoogi ja koostööd paljudes vastastikust huvi pakkuvate konkreetsetes sektorites, sealhulgas avaliku
halduse ja riigi rahanduse juhtimise moderniseerimine, justiits- ja siseküsimused, keskkond ja kliimamuutus,
loodusvarad ja tooraine, julgeolekusektori reform, haridus ja koolitus, energeetika, transport, põllumajandus ja
maaelu areng, finantsteenused, maksustamine, toll, tööhõive ja sotsiaalne areng, tervis ja ohutus, statistika, piirkondlik
koostöö, kultuur, infotehnoloogia ning audiovisuaal- ja meediasektor.
3.
Sellega seoses tuleb erilist tähelepanu pöörata suutlikkuse suurendamisele, et toetada Afganistani institutsioonide
arengut ja tagada, et Afganistan kasutaks täielikult ära võimalusi, mida pakub tõhustatud koostöö käesoleva lepingu
raames.
4.
Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks edendavad lepinguosalised parlamendisaadikute, kodanikuühiskonna
liikmete ja spetsialistide vahelisi kontakte, toetades eelkõige parlamentaarseid ja teisi demokraatlikke institutsioone.
5.
Lepinguosalised püüavad edendada mõistmist, muu hulgas erinevate üksuste (eksperdirühmad, akadeemilised
ringkonnad, ettevõtjad ja meedia) vahelise koostöö abil seminaride, konverentside, noortealgatuste ja muu tegevuse
vormis.

Artikkel 2
Üldpõhimõtted
1.

Lepinguosalised kinnitavad oma ühiseid väärtusi, nagu need on väljendatud ÜRO põhikirjas.

2.
Lepinguosalised tunnistavad, et Afganistani rahvas on oma õiguspäraste demokraatlike institutsioonide kaudu ja
Afganistani põhiseaduse kohaselt Afganistani stabiliseerimise, arengu ja demokratiseerimisprotsessi õiguspärane omanik
ja liikumapanev jõud.
3.
Demokraatia põhimõtetest ja inimõigustest kinnipidamine, nagu need on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis
ja muudes rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates dokumentides, samuti õigusriigi põhimõtte järgimine toetab
lepinguosaliste sise- ja välispoliitikat ning moodustab käesoleva lepingu olulise osa.
4.
Lepinguosalised kinnitavad oma otsust teha rohkem koostööd, et täies ulatuses saavutada rahvusvahelisel tasandil
kokku lepitud arengueesmärgid, kaasa arvatud Afganistani poolt vastu võetud aastatuhande arengueesmärgid ja
järgnevad vahe-eesmärgid. Seda tehes tunnistavad nad Afganistani vastutust oma majandusliku ja sotsiaalse arengu
kavade ning asjakohaste arengustrateegiate, sealhulgas riiklike prioriteetide programmide ettevalmistamise ja elluviimise
eest. Sellega seoses kinnitavad nad veel kord oma pühendumist kõrgetasemelisele keskkonnakaitsele, kaasavale
ühiskonnale ja soolisele võrdõiguslikkusele.
5.
Lepinguosalised kinnitavad veel kord, et jäävad kindlaks hea valitsemistava põhimõttele, sealhulgas seoses
parlamendi ja kohtuvõimu sõltumatusega ning korruptsiooni vastu võitlemisega kõigil tasanditel.
6.
Lepinguosalised nõustuvad, et käesoleva lepingu raames koostööd tehes järgitakse lepinguosaliste territooriumil
kohaldatavaid õigusnorme.
II JAOTIS
POLIITILINE KOOSTÖÖ

Artikkel 3
Poliitiline dialoog
Lepinguosaliste vahel seatakse sisse korrapärane poliitiline dialoog, mis võib toimuda asjakohasel juhul ministrite
tasandil. See tugevdab nendevahelisi suhteid, aitab kaasa koostöö arengule ning suurendab üksteisemõistmist ja
ühtekuuluvust. Lepinguosalised tugevdavad oma poliitilist dialoogi, et toetada ühiseid huve, sealhulgas oma seisukohti
piirkondlikel ja rahvusvahelistel foorumitel.
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A. KOOSTÖÖ INIMÕIGUSTE, SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA KODANIKUÜHISKONNA VALDKONNAS

Artikkel 4
Inimõigused
1.
Kooskõlas artikli 1 lõike 2 punktiga c ja artikli 2 lõikega 3 lepivad lepinguosalised kokku, et teevad koostööd
inimõiguste edendamise ja tõhusa kaitse alal, vajaduse korral ka rahvusvaheliste inimõigusalaste dokumentide
ratifitseerimise ja rakendamise alal. Nad vaatavad käesoleva artikli rakendamise oma poliitilise dialoogi käigus üle.
2.

Lõikes 1 osutatud koostöö võib muu hulgas hõlmata järgmist:

a) inimõigusi käsitlevate riiklike tegevuskavade koostamise ja rakendamise toetamine;
b) inimõiguste edendamine ja sellealane haridus;
c) riiklike ja piirkondlike inimõigustega tegelevate asutuste tugevdamine Afganistanis;
d) tõsiseltvõetava ja ulatusliku inimõigustealase dialoogi alustamine ning
e) koostöö süvendamine inimõigustega tegelevate ÜRO institutsioonide raames.

Artikkel 5
Sooline võrdõiguslikkus
1.
Lepinguosalised teevad koostööd, et edendada sooküsimusi käsitlevaid tegevuskavasid ja programme, suurendada
institutsioonilist ja haldussuutlikkust ning toetada soolist võrdõiguslikkust, sealhulgas naiste õigusi ja naiste mõjuvõimu
suurendamist käsitlevate strateegiate rakendamist, et tagada meeste ja naiste võrdne osalemine kõikides majandus-,
kultuuri-, poliitilise ja ühiskondliku elu valdkondades. Eelkõige keskendutakse koostöös sellele, et parandada naiste
juurdepääsu vahenditele, mida neil on vaja, et oma põhiõigusi täielikult kasutada, eelkõige hariduse valdkonnas.
2.

Lepinguosalised edendavad asjakohase raamistiku loomist, et:

a) tagada soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimuste nõuetekohane inkorporeerimine kõikidesse arengustrateegiatesse,
poliitikatesse ja programmidesse, eelkõige nendesse, mis käsitlevad osalemist poliitikas, tervist ja kirjaoskust, ning
b) vahetada kogemusi ja tavasid seoses soolise võrdõiguslikkuse edendamisega ning edendada naistele soodsate
meetmete vastuvõtmist.

Artikkel 6
Kodanikuühiskond
1.
Lepinguosalised tunnistavad organiseeritud kodanikuühiskonna ning eelkõige akadeemiliste ringkondade rolli ja
võimalikku panust käesoleva lepingu kohasesse dialoogi ja koostööprotsessi ning lepivad kokku tulemusliku dialoogi
pidamises kodanikuühiskonnaga ja selle tõhusas kaasamises.
2.

Lepinguosalised teevad koostööd, et edendada kodanikuühiskonna rolli nii, et:

a) kodanikuühiskonnaga konsulteeritaks riigi tasandi poliitika kujundamisel vastavalt demokraatia põhimõtetele ja
põhiseadusele;
b) kodanikuühiskond oleks teavitatud arengu- ja koostööstrateegiate ning valdkondliku poliitika kohta selle
väljatöötamise kõikides etappides ning saaks osaleda nendel teemadel korraldatavatel konsultatsioonidel, eriti tema
endaga seotud valdkondades;
c) kodanikuühiskond võiks saada rahalisi vahendeid, eeldusel et kummagi lepinguosalise sise-eeskirjad seda lubavad ning
vastavalt läbipaistvuse ja vastutuse põhimõtetele, ning toetust suutlikkuse suurendamiseks olulistes valdkondades,
ning
d) kodanikuühiskond saaks osaleda temaga seotud valdkondade koostööprogrammide rakendamises.
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B. RAHU TAGAMINE

Artikkel 7
Rahu tagamise põhimõtted, konfliktide vältimine ja lahendamine
1.
Lepinguosalised rõhutavad oma pühendumust Afganistani juhitud püüdlustele rahu ja leppimise suunas. Nad
rõhutavad kõigi afgaanide konsensusel põhineva kaasava rahuprotsessi tähtsust, nagu seda väljendati 2010. aasta juulis
toimunud rahukojas (Jirga) ja 2011. aasta novembris toimunud traditsioonilisel Loya Jirga-koosolekul. Nad tunnistavad,
et eduka rahuprotsessi eelduseks on Afganistani rahva ja institutsioonide omavastutus koos rahvusvahelise üldsuse
tugeva toetusega.
2.
Lepinguosalised edendavad dialoogi piirkonna riikide vahel ja väljaspool seda, et võimaldada neil täiel määral
osaleda rahuprotsessi toetamises ja hõlbustamises.
3.
Lepinguosalised kinnitavad veel kord, et naistel on oluline osa konfliktide lahendamisel ja rahu tagamisel. Nad
rõhutavad, kui tähtis on naiste täieulatuslik osalemine ja kaasatus kõigis rahu ja julgeoleku säilitamise ja edendamise
jõupingutustes, ning kui vajalik on nende rolli suurendamine konflikti lahendamist käsitlevate otsuste tegemisel
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1325 (2000).
4.
Ühine tegevus selles valdkonnas hõlmab muu hulgas pikaajalise rahu tagamise edendamist Afganistanis ning
kodanikuühiskonna aktiivse rolli toetamist kooskõlas põhimõtetega, mis on esitatud uues kokkuleppes tegevuse kohta
ebakindlates riikides.

C. RAHVUSVAHELISE JULGEOLEKU TOETAMINE

Artikkel 8
Koostöö Rooma statuudi raames
Lepinguosalised on seisukohal, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tulemuslik toimimine on oluline edasiminek
rahvusvahelise rahu ja õigusemõistmise tagamisel. Nad kinnitavad veel kord, et kogu rahvusvahelisele üldsusele muret
tekitavate kõige raskemate kuritegudega tuleb tegeleda, võttes meetmeid esmalt siseriiklikul tasandil koostöös
Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd, et edendada Rooma statuudi üldist
järgimist, tehes järgmist:
a) astudes asjakohasel juhul samme, et ratifitseerida Rooma statuudiga seotud õiguslikud dokumendid, eelkõige
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu privileegide ja immuniteetide leping;
b) jagades kogemusi vajalike õiguslike kohanduste tegemise kohta, et teha võimalikuks Rooma statuudi ratifitseerimine
ja rakendamine, ning
c) võttes meetmeid, et kaitsta Rooma statuudi puutumatust.

Artikkel 9
Massihävitusrelvade leviku ning keemilise, bioloogilise, kiirgus- ja tuumaohu tõkestamine
1.
Lepinguosalised on seisukohal, et massihävitusrelvade ja nende kandevahendite levik riiklike ja valitsusväliste
osalejate hulgas on üks tõsisemaid ohte rahvusvahelisele stabiilsusele ja julgeolekule.
2.
Lepinguosalised lepivad seepärast kokku, et teevad rahvusvahelistel foorumitel koostööd eesmärgiga tõkestada
massihävitusrelvade ja nende kandevahendite levikut, tagades desarmeerimist ja massihävitusrelvade leviku tõkestamist
käsitlevate mitmepoolsete lepingute ja konventsioonide ning muude mitmepoolselt läbiräägitud kokkulepete ja
rahvusvaheliste kohustuste täieliku täitmise ja rakendamise riiklikul tasandil. Lepinguosalised lepivad kokku, et käesolev
säte moodustab käesoleva lepingu olulise osa.
3.
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad kahepoolset koostööd ning võtavad meetmeid desarmeerimist ning
massihävitusrelvade ja nende kandevahendite leviku vastast võitlust käsitlevate, lepinguosalistele kohaldatavate
rahvusvaheliste õigusaktide rakendamise parandamiseks muu hulgas teabe, eksperdiarvamuste ja kogemuste vahetamise
kaudu.
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4.
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd ja annavad oma panuse massihävitusrelvade ja nende
kandevahendite leviku tõkestamise heaks, võttes meetmeid kõigile teistele asjaomastele rahvusvaheliste õigusaktidele
allakirjutamiseks, nende ratifitseerimiseks või asjakohasel juhul nendega ühinemiseks või nende täielikuks
rakendamiseks.
5.
Lisaks lepivad lepinguosalised kokku koostöös leviku tõkestamiseks mõeldud tõhusa riikliku ekspordikontrolli
loomisel nii massihävitusrelvadega seotud kaupade transiidi kui ka ekspordi kontrollimiseks, sealhulgas massihävitus
relvadega seotud kahesuguse kasutusega tehnoloogiate lõppkasutuse jälgimiseks, ning kehtestades ekspordikontrolli
normide rikkumise eest karmid karistused.
6.
Lepinguosalised tunnistavad, et keemilised, bioloogilised, radioloogilised ja tuumariskid (KBRT riskid) võivad
avaldada väga kahjulikku mõju ühiskonnale. Samuti tunnistavad nad, et riskid võivad tuleneda kuritegevusest (relvade
levik, salakaubandus), õnnetustest (tööstus, transport, laborid) või looduslikest ohtudest (pandeemiad). Sellest tulenevalt
kohustuvad nad tegema koostööd tugevdamaks institutsioonilist suutlikkust KBRT riskide vähendamisel. See võib
hõlmata projekte õigus-, regulatiiv-, jõustamis-, teadus- ja valmisoleku küsimustes ning koostööd piirkondlikul tasandil.
7.

Liit püüab neid jõupingutusi asjakohaselt toetada, keskendudes suutlikkuse suurendamisele ja tehnilisele abile.

Artikkel 10
Väike- ja kergrelvad ning muud tavarelvad
1.
Lepinguosalised tunnistavad, et väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ebaseaduslik tootmine, vahendamine
ja levitamine ning nende ülemäärane kokkukoondamine, puudulik haldamine, ladude ebapiisav turvamine ja
kontrollimatu levik on endiselt tõsiseks ohuks rahule ja rahvusvahelisele julgeolekule.
2.
Lepinguosalised nõustuvad järgima ja täielikult täitma oma vastavaid kohustusi, et võidelda väike- ja kergrelvade
ning nende laskemoonaga ebaseadusliku kauplemise vastu vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele lepingutele ja ÜRO
Julgeolekunõukogu resolutsioonidele, ning oma kohustusi muude kõnealuses valdkonnas kohaldatavate rahvusvaheliste
dokumentide raames, näiteks väike- ja kergrelvade ebaseadusliku kaubanduse kõigi aspektide ennetamist, tõkestamist ja
likvideerimist käsitlev ÜRO tegevuskava.
3.
Lepinguosalised peavad tähtsaks riiklikke kontrollisüsteeme, mida kasutatakse tavarelvade vahendamise suhtes
kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste standarditega. Nad tunnistavad, et on oluline kohaldada sellist kontrolli vastutus
tundlikul viisil, mis aitab kaasa rahvusvahelise ja piirkondliku rahu, julgeoleku ja stabiilsuse saavutamisele,
inimkannatuste vähendamisele ning tavarelvade kõrvaletoimetamise ärahoidmisele.
4.
Lepinguosalised kohustuvad tegema koostööd ning tagama kooskõlastamise, vastastikuse täiendavuse ja sünergia
oma jõupingutustes reguleerida või parandada rahvusvahelise tavarelvakaubanduse reguleerimist ning ennetada,
tõkestada ja likvideerida ebaseaduslikku relvakaubandust. Nad lepivad kokku alustada kõnealuse tegevusega kaasnevat ja
seda konsolideerivat korrapärast poliitilist dialoogi.

Artikkel 11
Terrorismivastane võitlus
1.
Lepinguosalised on kindlalt otsustanud võidelda terrorismi vastu selle kõigis vormides, sealhulgas kohalikul
tasandil, järgides täielikult õigusriigi põhimõtet ja rahvusvahelist õigust, ning tegema koostööd, et vältida äärmuslike
ideoloogiate levikut, eriti noorte radikaliseerumist. Nad kohustuvad tegema koostööd oma rahvusvaheliste partneritega
ÜRO ülemaailmse terrorismivastase võitluse strateegia täielikuks rakendamiseks.
2.
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd terrorismivastase võitlusega seonduvates küsimustes ning
vahetavad teavet kõigi asjaomaste küsimuste kohta, kui see on asjakohane ja kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise
õigusega. Terrorismivastane võitlus moodustab nende koostöö olulise osa. Nad lepivad kokku, et edendavad selle
valdkonna asjakohaste rahvusvaheliste dokumentide ja konventsioonide rakendamist. Sellega seoses hõlmab suutlikkuse
suurendamine kriminaalõiguse asjaomaseid valdkondi.
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III JAOTIS
ARENGUKOOSTÖÖ

Artikkel 12
Arengukoostöö
1.
Arengukoostöö kesksed eesmärgid on aastatuhande arengueesmärkide (ja järgnevate arengualaste vahe-eesmärkide)
saavutamine, vaesuse likvideerimine, säästev areng ning lõimumine maailmamajandusega, pöörates erilist tähelepanu
ühiskonna kõige haavatavamatele liikmetele. Lepinguosalised tunnistavad, et nende koostöö on Afganistani arenguga
seotud probleemide lahendamisel keskse tähtsusega ja et institutsioonide ülesehitamine peaks olema selle oluline osa.
2.
Arengukoostöös võetakse arvesse Afganistani sotsiaal-majanduslikke arengustrateegiaid ja -programme, eelkõige
riiklikku arengustrateegiat ning muid meetmeid, milles lepiti kokku rahvusvahelistel Afganistani arengut käsitlevatel
konverentsidel, 2010. aasta Londoni deklaratsioonis, Kabuli protsessi raames, 2011. aasta detsembris toimunud Bonni
konverentsi järeldustes, Tōkyōs koostatud Afganistani enesega toimetuleku tugevdamise alast partnerlust käsitlevas
deklaratsioonis ning 2012. aasta juulis Tōkyōs kinnitatud vastastikuse vastutuse raamistikus, võttes täielikult arvesse
Afganistani valitsuse poolt 2014. aasta Londoni konverentsil esitatud majandus- ja arengustrateegiat „Realising SelfReliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership“ (Enesega toimetuleku saavutamine: jääda ustavaks
reformidele ja uuenenud partnerlusele).
3.
Lepinguosalised teevad arengukoostööd ka selleks, et muu hulgas tugevdada Afganistani valitsusasutusi ja luua
tingimused säästvaks arenguks ja pikaajaliseks majanduskasvuks kooskõlas riiklike prioriteetide programmide ning
Afganistani majandus- ja arengustrateegiaga „Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed
Partnership“. Need on peamised vahendid selle strateegia ja Afganistani poolt Bonnis, Tōkyōs ja Londonis võetud
kohustuste rakendamiseks. Liit võtab Afganistaniga tehtava koostöö puhul täielikult arvesse Tōkyō vastastikuse vastutuse
raamistikku (või selle ühiselt kokkulepitud õigusjärglast) ja oma abi kavandamisel kõiki kohustusi, sealhulgas
finantskohustusi ja nimetatud raamistikus sätestatud üksikasjalikku korda.
4.
Lepinguosalised kinnitavad oma soovi saavutada Afganistani poolt seatud aastatuhande arengueesmärgid ja kõik
edasised arengut käsitlevad vahe-eesmärgid ning kinnitavad veel kord oma pühendumust abi tõhusust käsitlevale Pariisi
deklaratsioonile, Accra tegevuskavale ja Pusani foorumi lõppdokumendile, pidades eelkõige silmas uut kokkulepet
tegevuse kohta ebakindlates riikides.
5.
Lepinguosalised lepivad kokku koostöö edendamises kooskõlas oma eeskirjade, menetluste ja vahenditega ning
täielikus kooskõlas rahvusvaheliste eeskirjade ja normidega. Lepinguosalised on ühel meelel selles, et nendevaheline
arengukoostöö järgib nõudeid, mis tulenevad nende ühisest, abi tõhusust käsitlevast kokkuleppest, ja seda rakendatakse
viisil, mis austab Afganistani riiklikke prioriteete järgivat omavastutust ning toetab Afganistani rahva jaoks konkreetseid
ja jätkusuutlikke arengutulemusi ning riigi pikaajalist majanduslikku jätkusuutlikkust, nagu on kokku lepitud Afganistani
küsimust käsitlevatel rahvusvahelistel konverentsidel. Nad lepivad kokku, et ebakindlates riikides toimuvat tegevust
käsitleva kokkuleppe raames suurendatakse arenguabi rahutagamispotentsiaali nii palju kui võimalik.
6.
Lepinguosalised lepivad seepärast kokku, et arengukoostöö mõju jälgitakse korrapäraselt artikli 49 alusel loodud
ühiskomitee kaudu ning antakse hinnang selle panusele Afganistani seatud aastatuhande arengueesmärkide ja kõikide
edasiste arengualaste vahe-eesmärkide saavutamisel.
7.
Kõikides arengukoostöö valdkondades võetakse arvesse järgmisi küsimusi: inimõigused, sooline võrdõiguslikkus,
demokraatia, hea valitsemistava, keskkonnasäästlikkus, kliimamuutus, tervis, institutsiooniline areng ja suutlikkuse
suurendamine, korruptsioonivastased meetmed, narkootikumidevastane võitlus ja abi tõhusus.
8.
Seoses taristuosadega uurivad lepinguosalised selliste mehhanismide kasutamist nagu rahvusvahelistelt finants
asutustelt saadavate toetuste ja laenude kombineerimine ning muud riski jagamise vahendid, et võimendada täiendavaid
vahendeid ja seega suurendada liidu abi mõju.
9.
Lepinguosalised lepivad kokku, et majanduskoostöö eesmärk on kaitsta ühiskonna kõige haavatavamate liikmete,
sealhulgas naiste ja laste huvisid, pöörates erilist tähelepanu tervisele, haridusele, põllumajandusele ja maaelu arengule.
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10. Lepinguosalised lepivad kokku, et kaubandusega tuleks edendada säästvat arengut kõikides selle mõõtmetes ning
selle majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju tuleks hinnata. Nad lepivad kokku, et nad toetavad oma äriühinguid
vastutustundliku ettevõtluse kõrgeimate standardite vastuvõtmisel kooskõlas rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtete ja
standarditega, nagu näiteks OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele või ÜRO algatus Global Compact.
11. Lepinguosalised soovivad toetada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööõiguse põhireeglite tulemuslikku
rakendamist ning tugevdada koostööd tööhõive ja sotsiaalküsimustes, sealhulgas inimväärse töö põhimõtete valdkonnas.
12. Peale selle soovivad lepinguosalised edendada poliitikat, mille eesmärk on tagada keskkonnasõbralikul ja
jätkusuutlikul viisil inimestele toidu kättesaadavus ja toiduvarud ning kariloomadele sööda olemasolu.
13. Lepinguosalised vahetavad arvamusi ja teevad koostööd kõigi asjaomaste piirkondlike ja rahvusvaheliste foorumite
ja organisatsioonide raames nagu ÜRO ning ÜRO allasutused ja organisatsioonid, et parandada tööjaotust arengupo
liitikas ja abi tõhusust kohapeal.
14. Lepinguosalised lepivad kokku, et edendavad käesolevas artiklis nimetatud valdkondades tehtavat koostööd
mõttekodade, akadeemiliste ringkondade, valitsusväliste organisatsioonide, ettevõtjate, kultuuriettevõtjate ja meedia vahel,
korraldades asjakohasel juhul selleks seminare, konverentse ja muid asjassepuutuvaid tegevusi.

IV JAOTIS
KOOSTÖÖ KAUBANDUS- JA INVESTEERIMISKÜSIMUSTES

Artikkel 13
Kaubanduskoostöö
1.
Lepinguosalised peavad kahe- ja mitmepoolse kaubavahetuse ja kaubandusega seotud küsimuste üle dialoogi, mille
sihiks on kahepoolsete kaubandussidemete tugevdamine ja mitmepoolse kaubandussüsteemi edasiarendamine, sealhulgas
Afganistani liikmesus WTOs.
2.
Lepinguosalised kohustuvad mõlemapoolset kasu silmas pidades maksimaalselt soodustama kaubavahetuse arengut
ja mitmekesistamist. Nad kohustuvad kehtestama paremad ja prognoositavad turulepääsu tingimused, tehes tööd
kaubandustõkete kaotamiseks, seda eeskätt WTO eeskirjadele mittevastavate mittetariifsete tõkete ja kaubanduspiirangute
õigeaegse kaotamise kaudu, ning võttes meetmeid läbipaistvuse suurendamiseks, kusjuures arvestatakse tööd, mida
kõnealuses valdkonnas on teinud rahvusvahelised organisatsioonid, mille liikmed lepinguosalised on.
3.
Tunnistades, et kaubandusel on arengus asendamatu roll ja et kaubanduse sooduskord on osutunud arenguriikidele
kasulikuks, püüavad lepinguosalised selle tõhusaks rakendamiseks konsultatsioone ja koostööd tihendada.
4.
Lepinguosalised teavitavad üksteist toimunud muudatustest kaubanduspoliitikas ja sellistes kaubandusega seotud
poliitikavaldkondades nagu põllumajandus, toiduohutus, tarbijakaitse ja keskkond. Nad uurivad võimalusi tugevdada
oma kaubandus- ja investeerimissuhteid, sealhulgas asjakohasel juhul võimalust pidada läbirääkimisi teiste vastastikust
huvi pakkuvate lepingute üle.
5.
Lepinguosalised kasutavad kahepoolsete kaubandus- ja investeerimissuhete tugevdamiseks täiel määral ära
kaubandusabi ja muid asjakohaseid programme, sealhulgas tehnilist abi suutlikkuse suurendamiseks.
6.

Lepinguosalised kinnitavad piirkondliku majandusarengu edendamise tähtsust kooskõlas VII jaotisega.

7.
Lepinguosalised konsulteerivad kooskõlas artikliga 54 omavahel viivitamatult iga käesoleva jaotise kohaldamist
käsitleva erimeelsuse puhul.
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Artikkel 14
Enamsoodustusrežiim
1.
Lepinguosalised kohaldavad kaubavahetuses vastastikku enamsoodustusrežiimi 1994. aasta üldise tolli- ja
kaubanduskokkuleppe alusel.
2.
Lõikes 1 sätestatud enamsoodustusrežiimi ei kohaldata soodustustele, mida kumbki lepinguosaline teeb mis tahes
kokkulepete alusel kooskõlas tolliliidu, vabakaubanduspiirkonna või samaväärset sooduskohtlemisele õigust omava ala
loomist käsitlevate lepingutega.

Artikkel 15
Sanitaar- ja fütosanitaarküsimused
1.
Lepinguosalised teevad koostööd toiduohutuse valdkonnas ning sanitaar- ja fütosanitaarküsimustes, et kaitsta
inimeste, loomade ja taimede elu ja tervist oma territooriumil.
2.
Lepinguosalised peavad arutelusid ja vahetavad teavet oma vastavate meetmete kohta, mis on kindlaks määratud
WTO sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingus, rahvusvahelises taimekaitsekonventsioonis, Maailma
Loomatervishoiu Organisatsioonis ja Codex alimentarius'e komisjonis.
3.
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd suutlikkuse suurendamisel sanitaar- ja fütosanitaarküsimustes.
See koostöö peab vastama lepinguosalise vajadustele ning seda tehakse eesmärgiga aidata lepinguosalistel järgida üksteise
õigusnorme.
4.
Lepinguosalised algatavad emma-kumma lepinguosalise taotlusel õigeaegse dialoogi sanitaar- ja fütosanitaarkü
simustes.
5.

Lepinguosalised määravad kontaktpunktid teabevahetuseks käesolevat artiklit puudutavates küsimustes.

Artikkel 16
Tehnilised kaubandustõkked
Lepinguosalised edendavad Afganistanis rahvusvaheliste ja Euroopa standardite kohaldamist tehniliste eeskirjade ja
vastavushindamismenetluste alusena. Nad teevad koostööd ja vahetavad teavet standardite, tehniliste eeskirjade ja
vastavushindamise menetluste kohta, tagamaks, et neid valmistatakse ette, võetakse vastu ja rakendatakse läbipaistvalt ja
tõhusalt ning et need ei tekita kahepoolses kaubanduses tarbetuid tõkkeid.

Artikkel 17
Toll
1.
Lepinguosalised püüavad süvendada koostööd tolliasutuste vahel, et tagada kaubanduskeskkonna läbipaistvus,
hõlbustada kaubandust, parandada tarneahela kindlust, suurendada tarbijate ohutust, piirata intellektuaalomandiõigustega
vastuolus olevate kaupade voogu ning võidelda salakaubaveo ja pettuse vastu.
2.
Sel eesmärgil jagavad lepinguosalised eriteadmisi ning uurivad menetluste lihtsustamise, läbipaistvuse suurendamise
ja koostöö arendamise võimalusi. Lepinguosalised püüavad ka ühtlustada seisukohti ja võtta ühismeetmeid asjaomastes
rahvusvahelistes raamistikes.
3.
Asjakohasel juhul sõlmivad lepinguosalised tollikoostööd ja vastastikust haldusabi käsitlevad protokollid vastavalt
käesolevas lepingus sätestatud institutsioonilisele raamistikule, ilma et see piiraks muid koostöövorme.
4.
Lepinguosalised teevad koostööd Afganistani tolli ajakohastamiseks vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele
konventsioonidele, et parandada selle organisatsioonilist tõhusust ja selle institutsioonide tulemuslikkust teenuste
osutamisel, tagades samal ajal avaliku sektori ressursside haldamise läbipaistvuse ja vastutuse. Koostöö olulise osa
moodustab suutlikkuse suurendamine.
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Artikkel 18
Investeeringud
1.
Lepinguosalised soodustavad välismaiseid otseinvesteeringuid, arendades välja stabiilse ja atraktiivse investeerimis
keskkonna. Selleks võivad nad vajaduse korral algatada järjekindla dialoogi, eesmärgiga parandada üksteisemõistmist ja
koostööd investeerimisküsimustes, uurida investeeringuvoogude soodustamiseks haldusmehhanisme ning edendada
investorite jaoks stabiilse, läbipaistva ja toetava investeerimiskorra kehtestamist.
2.
Eesmärgiga suurendada liidu liikmesriikidest tehtavate välismaiste otseinvesteeringute osa Afganistanis, rõhutavad
lepinguosalised erasektori kaasamise tähtsust ja sellega seoses tunnistavad vajadust avaliku sektori poliitikameetmete ja
algatuste, näiteks laenude ja investeeringutagatiste järele.

Artikkel 19
Teenused
Lepinguosalised peavad konstruktiivset dialoogi, mille eesmärk on eelkõige:
a) vahetada teavet üksteise regulatiivse keskkonna kohta;
b) hõlbustada juurdepääsu teineteise turgudele;
c) parandada kapitali ja tehnoloogia kättesaadavust ning
d) edendada teenuskaubandust lepinguosaliste vahel ja kolmandate riikide turgudel.

Artikkel 20
Kapitali liikumine
Lepinguosalised püüavad hõlbustada kapitali liikumist, et edendada käesoleva lepingu eesmärkide täitmist.

Artikkel 21
Riigihanked
Lepinguosalised teevad koostööd, et luua Afganistanis tõhus ja tänapäevane riigihangete süsteem kooskõlas rahvusva
heliselt kokkulepitud põhimõtetega, mis käsitlevad läbipaistvust ja hanke menetlust ning riigihangete õiguspärasuse ja
rahaliselt kõige optimaalsema pakkumise valimise põhimõtte edendamist.

Artikkel 22
Läbipaistvus
Lepinguosalised tunnistavad läbipaistvuse ja nõuetekohase menetluse olulisust oma kaubandusalaste õigusnormide
haldamises. Selleks kohaldavad nad 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe X artiklit ning teenustekaubanduse
üldlepingu III artiklit.

Artikkel 23
Intellektuaalomandiõigused
1.
Lepinguosalised on otsustanud kaitsta ja tagada intellektuaalomandiõigusi, sealhulgas geograafilisi tähiseid,
kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega, mille osalised nad on.
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2.
Lepinguosalised teevad koostööd intellektuaalomandi õiguste, sh geograafiliste tähiste kuritarvituste vältimiseks
ning võltsimise ja piraatluse vastases võitluses. Nad tunnistavad soovi hõlbustada seda tollikoostöö ja muude sobivate
halduskoostöö vormide kaudu, luues selleks nende õiguste kontrollimise ja kaitsmisega tegelevad organisatsioonid ja
tugevdades neid ning tõhustades koostööd asjakohaste vahendite valdkonnas, et lihtsustada teineteise geograafiliste
tähiste registreerimist oma territooriumil, võttes arvesse kõnealuse valdkonna rahvusvahelisi norme, tavasid ja
arengusuundi ning omaenda vastavat suutlikkust.

V JAOTIS
KOOSTÖÖ JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSTES

Artikkel 24
Õigusriik, õigusalane koostöö ja korrakaitse
1.
Justiits- ja siseküsimusi hõlmavas koostöös pööravad lepinguosalised erilist tähelepanu õigusriigi tugevdamisele
ning kõikide tasandite institutsioonide tugevdamisele õiguskaitses ja õigusemõistmises, kaasa arvatud karistussüsteemis.
2.
Koostöö raames vahetavad lepinguosalised õigussüsteeme ja seadusandlust käsitlevat teavet. Nad pööravad erilist
tähelepanu naiste ja teiste haavatavate rühmade õigustele ning nende õiguste kaitsele ja tagamisele.
3.
Lepinguosalised lepivad kokku koostöö tegemises Afganistani politsei edasiste reformide edendamiseks. Afganistan
astub samme parimate tavade kehtestamiseks tsiviilkorrakaitses. Liit jätkab õigussektori ja Afganistani riikliku politsei
arengu toetamist, sealhulgas politsei rahastamist mitmeaastase sihtprogrammi (2014–2020) raames ja kooskõlas OECD
arenguabi komitee määratlustega abikõlblike tegevuste kohta.
4.
Lepinguosalised lepivad kokku koostöö tegemises Afganistani julgeolekusektori moderniseerimiseks, tehes selleks
järgmist:
a) kohtusüsteemi ja õigussektori, sealhulgas karistussüsteemi tugevdamine, pöörates erilist tähelepanu kohtusüsteemi
sõltumatuse suurendamisele;
b) tsiviilkorrakaitse tõhustamine Afganistanis;
c) valdkonna õigusliku ja institutsioonilise raamistiku tugevdamine ning
d) poliitika kavandamis- ja rakendamisvõimekuse suurendamine Afganistani õigus- ja julgeolekusektoris.

Artikkel 25
Koostöö võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd organiseeritud, majandus- ja finantskuritegevuse vastases ning
korruptsioonivastases võitluses. Sellise koostöö eesmärk on eelkõige rakendada ja edendada asjakohaseid rahvusvahelisi
standardeid ja dokumente, nagu rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsioon ja selle
protokollid ning ÜRO korruptsioonivastane konventsioon. Lepinguosalised pööravad erilist tähelepanu seostele
organiseeritud kuritegevuse ja uimastite, nende lähteainete, ohtlike ainete ja relvade salakaubanduse, inimkaubanduse ja
rändajate salaja üle piiri toimetamise vahel. Nad vahetavad teavet kõigis kuritegevuse vastase võitlusega seotud
küsimustes.

Artikkel 26
Võitlus ebaseaduslike uimastite vastu
1.
Lepinguosalised teevad koostööd, et tagada tasakaalustatud, laiapõhjaline ja terviklik lähenemine uimastikü
simustele.
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2.
Narkootikumidega seotud poliitika ja meetmetega püütakse tugevdada ebaseaduslike uimastite vastase võitluse
struktuure, vähendada uimastite pakkumist, salakaubavedu ja nõudlust, parandada toimetulekut uimastite kuritarvitamise
tagajärgedega tervisele ja ühiskonnale. Lepinguosalised teevad koostööd, et takistada narkootiliste ainete ebaseaduslikku
valmistamist ja keemiliste lähteainete kõrvaletoimetamist.
3.
Kooskõlas selle ühise lähenemisviisiga tagavad lepinguosalised, et võitlus ebaseaduslike uimastitega lõimitakse
kõigisse asjaomastesse koostöövaldkondadesse, kaasa arvatud õiguskaitse, seadusliku elatise teenimise toetamine,
narkootikumide nõudluse vähendamine ning riski ja kahju vähendamine.
4.
Lepinguosaliste vaheline koostöö hõlmab Afganistanile antavat tehnilist ja haldusabi lõikes 3 osutatud
valdkondades, sisaldades järgmist:
a) õigusloome ja poliitika kujundamine;
b) riiklike institutsioonide ja teabekeskuste loomine;
c) toetus kodanikuühiskonna meetmetele uimastiküsimustes ning jõupingutustele uimastinõudluse ja uimastite
põhjustatud kahju vähendamiseks, sealhulgas uimastisõltuvuse ravi ja rehabilitatsiooni toetamine;
d) personali koolitus;
e) uimastitega seotud uuringud ning
f) ebaseaduslike narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate lähteainetega
kauplemise ja nende kõrvaletoimetamise tõkestamine.
Lepinguosalised võivad kokku leppida ka teisi valdkondi hõlmavas koostöös.
5.
Kooskõlas oma vastavate õigusaktidega teevad lepinguosalised koostööd, et kõrvaldada riikidevahelised
ebaseaduslike uimastite tootmise ja nendega kauplemise kuritegelikud võrgustikud, muu hulgas vahetades selleks teavet
ja jälitusteavet, korraldades koolitusi ja jagades parimaid tavasid, kaasa arvatud uurimise erimeetodeid. Erilisi
jõupingutusi tehakse selleks, et tõkestada kurjategijate sisenemist seaduslikku majandustegevusse.
6.
Piirkondlikul tasandil tehtav koostöö uimastikaubanduse vastu võitlemiseks peaks seda lähenemisviisi täiendama,
sealhulgas diplomaatiliste kontaktide ja lepinguosaliste osalemise kaudu muu hulgas artiklis 48 osutatud piirkondlikel
foorumitel.
7.
Lepinguosalised lepivad kokku nende eesmärkide saavutamisel tehtava koostöö vahendites. Tegevus põhineb ühiselt
kokku lepitud põhimõtetel, mis on kooskõlas vastavate rahvusvaheliste konventsioonidega, 1998. aasta juunis toimunud
ÜRO Peaassamblee maailma uimastiprobleemile pühendatud 20. eriistungjärgul vastu võetud poliitilise deklaratsiooniga
ja deklaratsiooniga, mis käsitleb uimastinõudluse vähendamise juhiseid, 2009. aasta märtsis ÜRO narkootikumide
komisjoni kõrgetasemelisel 52. istungjärgul vastu võetud poliitilise avalduse ja tegevuskavaga rahvusvahelise koostöö
kohta, mis on suunatud integreeritud ja tasakaalustatud strateegia väljatöötamisele ülemaailmse uimastiprobleemiga
võitlemiseks, ning Afganistanist pärinevate opiaatide ebaseadusliku kaubanduse vastast võitlust käsitlenud Pariisi pakti
partnerite kolmandal ministrite konverentsil vastu võetud deklaratsiooniga.

Artikkel 27
Koostöö võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu
1.
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd, vältimaks oma rahandussüsteemi ja teatavate rahandusega
mitteseotud ettevõtete ja ametikohtade kasutamist kuritegelikul teel saadud tulu rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.
2.
Lepinguosalised nõustuvad edendama tehnilist ja haldusabi, mis on ette nähtud õigusnormide väljatöötamiseks ja
rakendamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise mehhanismide tõhusaks toimimiseks. Eelkõige
peab koostöö võimaldama vahetada asjakohast teavet vastavalt lepinguosaliste õigusele ning võtta vastu sobivaid ja
rahvusvaheliselt tunnustatud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemist käsitlevaid standardeid, mis on
võrdväärsed liidu ja selles valdkonnas tegevate rahvusvaheliste organite, näiteks rahapesuvastase töökonna kehtestatud
standarditega.
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Artikkel 28
Rändealane koostöö
1.
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd, ennetamaks ebaseadusliku rände voogusid ühe lepinguosalise
territooriumilt teise lepinguosalise territooriumile.
2.
Lepinguosalised kinnitavad veel kord, kui tähtis on Afganistani ja liidu vaheliste rändevoogude ühine haldamine,
ning kohustuvad pidama laiahaardelist dialoogi ja tegema koostööd rändega seotud küsimustes kooskõlas liidu rände ja
liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisiga ja asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonidega. Kõnealune dialoog ja
koostöö hõlmavad küsimusi, mis mõjutavad varjupaigaga seotud valdkondi, suhteid rände ja arengu vahel, seaduslikku ja
ebaseaduslikku rännet, tagasipöördumist ja tagasivõtmist, viisasid, piirihaldust, dokumentide turvalisust ning võitlust
inimkaubanduse ja sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega.
3.

Koostöö käesolevas artiklis nimetatud valdkondades võib hõlmata ka suutlikkuse suurendamise meetmeid.

4.
Lepinguosalised lepivad kokku, et sõlmivad ükskõik kumma lepinguosalise taotlusel lepingu, mis reguleerib
erikohustusi tagasivõtmisel ja mis sisaldab sätteid muude riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta.

Artikkel 29
Konsulaarkaitse
Afganistan on nõus, et tema territooriumil esindatud Euroopa Liidu liikmesriikide konsulaar- ja diplomaatilised asutused
pakuvad kaitset ka selliste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele, millel ei ole Afganistanis alalist esindust, mis pakuks
konkreetsel juhul konsulaarkaitset, tehes seda kõnealuse Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikega samadel tingimustel.

Artikkel 30
Isikuandmete kaitse
1.
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd, viimaks isikuandmete kaitse taseme vastavusse kõige kõrgemate
rahvusvaheliste standarditega, mis on sätestatud muu hulgas ÜRO suunistes isikuandmete elektrooniliste failide
reguleerimise kohta (vastu võetud ÜRO Peaassamblee 14. detsembri 1990. aasta resolutsiooniga nr 45/95).
2.
Isikuandmete kaitse valdkonnas tehtava koostöö raames võib muu hulgas anda tehnilist abi teabe ja eriteadmiste
vahetuse teel.

VI JAOTIS
VALDKONDLIK KOOSTÖÖ

Artikkel 31
Avaliku halduse ajakohastamine
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd, eesmärgiga luua Afganistanis professionaalne, sõltumatu ja tõhus
avalik teenistus riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Kõnealuses valdkonnas keskendub koostöö koolitusele ja suutlikkuse
arendamisele, eesmärgiga:
a) parandada korraldustõhusust;
b) tõsta institutsioonide tulemuslikkust teenuste osutamisel;
c) tagada riigi ressursside haldamise läbipaistvus ja aruandekohustuslikkus;
d) tugevdada õiguslikku ja institutsioonilist raamistikku ning
e) parandada poliitika kujundamist ja rakendamist.
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Artikkel 32
Riigi rahanduse juhtimine
Lisaks artiklile 31 tugevdavad lepinguosalised oma koostööd küsimustes, mis käsitlevad riigi rahanduse juhtimist
Afganistanis. Koostöös keskendutakse:
a) eelarve täitmisele riiklikul ja piirkondlikul tasandil;
b) eelarvepädevate asutuste ning nimetatud asutuste ja abi- ja toetusesaajate vahelistele läbipaistvatele finantsvoogudele;
c) kontrollile, sealhulgas parlamendi ja sõltumatute auditeerimisasutuste kaudu, ning
d) mehhanismidele, mille kaudu saaks tõhusalt ja viivitamata tegeleda kõigi õigusnormide rikkumistega avaliku sektori
vahendite kasutamisel.
Liit annab nimetatud valdkondades asjakohasel juhul toetust, keskendudes suutlikkuse arendamisele ja tehnilistele abile.

Artikkel 33
Hea valitsemistava maksustamise valdkonnas
Lepinguosalised tunnistavad ja rakendavad hea valitsemistava põhimõtteid maksustamise valdkonnas, et tugevdada ja
arendada majandustegevust, võttes arvesse vajadust luua nõuetekohane õiguslik raamistik. Sel eesmärgil püüavad nad
teha koostööd, eelkõige selleks, et hõlbustada maksutulude kogumist Afganistanis ning et abistada Afganistani nimetatud
põhimõtete tõhusa rakendamise meetmete väljaarendamisel.

Artikkel 34
Finantsteenused
1.
Lepinguosalised lepivad kokku, et tugevdavad koostööd eesmärgiga parandada nii panganduse ja kindlustuse kui ka
finantssektori muude osade raamatupidamis-, auditeerimis-, järelevalve- ja reguleerimissüsteeme.
2.
Lepinguosalised teevad koostööd, et arendada Afganistani õiguslikku ja reguleerivat raamistikku, taristut ja
inimressurssi ning et võtta Afganistani kapitaliturul kasutusele ühingujuhtimise ja rahvusvahelised raamatupidamis
arvestuse standardid.

Artikkel 35
Statistika
1.
Lepinguosalised lepivad kokku luua ja arendada statistilist suutlikkust, edendades statistilise metoodika ühtlustamist
ning kasutades parimaid tavasid arvestades liidu kogemusi, sealhulgas kogemusi statistilise teabe kogumisel ja levitamisel.
See võimaldab neil mõlemale sobival viisil kasutada statistikat mis tahes käesoleva lepinguga reguleeritud valdkonna
kohta, mille puhul on võimalik statistilisi andmeid koguda, töödelda, analüüsida ja levitada.
2.
Koostöö statistika valdkonnas peab keskenduma teadmiste vahetamisele ja heade tavade edendamisele ning järgima
ÜRO ametliku statistika koostamise põhimõtteid ja Euroopa statistika tegevusjuhist, eesmärgiga parandada statistika
kvaliteeti.

Artikkel 36
Katastroofiriski juhtimine
1.
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad rohkem koostööd katastroofiriski juhtimise valdkonnas. Tähelepanu
tuleks pöörata ennetusmeetmetele ja riskidega tuleks tegeleda ennetavalt, et vähendada loodusõnnetuste riski ja
haavatavust nende suhtes.
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Selle valdkonna koostöös keskendutakse järgmisele:

a) katastroofiriski vähendamine, eelkõige vastupidavus, ennetamine ja maandamine;
b) teadmushaldus, innovatsioon, teadusuuringud ja haridus, et luua turvalisuse ja vastupidavuse kultuur kõikidel
tasanditel;
c) katastroofiriski hindamine, jälgimine ja sellele reageerimine, ning
d) riskijuhtimisvõime arendamise toetamine.

Artikkel 37
Loodusvarad
1.
Lepinguosalised lepivad kokku parandada koostööd ja arendada suutlikkust loodusvarade kasutamise, arendamise,
töötlemise ja turustamise vallas.
2.
Koostöö hõlmab loodusvarade säästvat arengut õigusraamistiku ning keskkonna- ja ohutuseeskirjade parandamise
kaudu. Tihedama koostöö ja parema üksteisemõistmise edendamiseks võib kumbki lepinguosaline taotleda
erikoosolekute pidamist loodusvaradega seotud küsimustes.
3.
Vastavalt IV jaotisele teevad lepinguosalised koostööd eesmärgiga luua läbipaistev keskkond, mis soodustab
välismaiseid otseinvesteeringuid, eriti kaevandussektoris.
4.
Võttes arvesse oma vastavat majanduspoliitikat ja eesmärke ning pidades silmas kaubanduse edendamist, lepivad
lepinguosalised kokku koostöös loodusvaradega kauplemisel esinevate kaubandustõkete kõrvaldamiseks.
5.
Loodusvaradega kauplemist käsitlevat küsimust võib kummagi lepinguosalise taotlusel käsitleda artiklis 49
sätestatud ühiskomitee koosolekutel.

Artikkel 38
Haridus, teadusuuringud, noored ja kutseõpe
1.
Lepinguosalised lepivad kokku, et edendavad koostööd hariduse, teadusuuringute, noorte ja kutseõppe valdkonnas.
Nad lubavad parandada teadlikkust haridusvõimalustest liidus ja Afganistanis.
2.

Lisaks toetavad lepinguosalised meetmeid, et:

a) luua sidemed oma vastavate kõrgharidusasutuste, spetsialiseeritud asutuste ja noorteorganisatsioonide vahel;
b) edendada teabe- ja oskusteabe vahetust, üliõpilaste, noorte ja noorsootöötajate, teadlaste, akadeemikute ja teiste
ekspertide liikuvust, ning
c) toetada suutlikkuse suurendamist ning õpetamise ja õppimise kvaliteedi tõstmist, kasutades selleks muid nimetatud
valdkonnas omandatud kogemusi.
3.
Lepinguosalised lepivad kokku, et edendavad kõrgharidus- ja noorteprogramme, näiteks liidu programmi
„Erasmus+“, ning teadlaste liikuvus- ja koolitusprogramme, nagu Marie Skłodowska Curie meetmed, ning julgustavad
oma haridusasutusi tegema ühisprogrammide raames koostööd, et edendada akadeemilist koostööd ja liikuvust ning
toetada noorteorganisatsioonide vahelist koostööd, muu hulgas parandades noorte ja noorsootöötajate liikuvust
väljaspool formaalharidust ja -õpet.
4.
Teaduskoostööd toetatakse muu hulgas liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi (2014–2020)
„Horisont 2020“ kaudu.
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Artikkel 39
Energeetika
1.
Lepinguosalised püüavad suurendada koostööd energeetika valdkonnas, et parandada energia tootmist, pakkumist
ja kasutamist Afganistanis, sealhulgas, kuid mitte üksnes:
a) taastuvenergia ja energiatõhususe edendamisel;
b) tehnoloogiakoostöö edendamisel ning
c) kutseõppes.
2.
Lepinguosalised tunnistavad, et läbipaistev, diskrimineerimisest ja moonutamisest hoiduv ning normipõhine
raamistik on parim viis sellise keskkonna loomiseks, mis soodustab välismaiseid otseinvesteeringuid energeetika
sektorisse.

Artikkel 40
Transport
Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad vastastikust huvi pakkuvates valdkondades aktiivselt koostööd kõigi transpor
diliikide, eelkõige lennunduse ja mitut transpordiliiki hõlmavate ühenduste puhul, muu hulgas selleks, et:
a) hõlbustada kaupade ja reisijate liikumist;
b) tagada ohutus, julgeolek ja keskkonnakaitse;
c) koolitada personali ning
d) suurendada investeerimisvõimalusi, eesmärgiga edendada majanduslikku arengut, parandades transpordiühendusi
kogu piirkonnas.

Artikkel 41
Tööhõive ja sotsiaalareng
1.
Vastavalt artiklile 12 lepivad lepinguosalised kokku, et nad teevad koostööd tööhõive ja sotsiaalarengu valdkonnas,
sealhulgas tööturu arengu ja noorte tööhõive, töötervishoiu ja -ohutuse, soolise võrdõiguslikkuse ja inimväärse töö
vallas.
2.
Koostöö võib toimuda muu hulgas vastastikusel kokkuleppel põhinevate eriprogrammide ja projektide kaudu,
samuti dialoogi, koostöö ja algatuste kaudu ühist huvi pakkuvatel teemadel kahe- või mitmepoolsel tasandil, näiteks ILO
raames.

Artikkel 42
Põllumajandus, maaelu areng, loomakasvatus ja niisutus
Lepinguosalised nõustuvad tegema koostööd, et toetada Afganistani suutlikkuse arendamist sellistes valdkondades nagu
põllumajandus, loomakasvatus ja maapiirkondade elatusallikad. Koostöö hõlmab eelkõige järgmist:
a) põllumajanduspoliitika ja tootlikkuse kasv, mille eesmärk on tagada toiduga kindlustatus;
b) IV jaotisest tulenevad põllumajandusettevõtluse ja põllumajandustoodetega, sealhulgas taimede ja loomade ning
nendega seotud toodetega kauplemise hõlbustamise võimalused, et arendada tööstust just maapiirkondades;
c) loomade ja kariloomade heaolu;
d) maaelu areng;
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e) kogemuste vahetamine ja kohalike esindajate või ettevõtjate koostöövõrgustikud, eriti sellistes valdkondades nagu
teadus ja tehnosiire;
f) taimede, loomade ja kariloomade tervist ja kvaliteeti käsitlevate poliitikameetmete väljatöötamine;
g) rahvusvahelistele põllumajandusorganisatsioonidele esitatavad koostööettepanekud ja algatused;
h) säästva ja keskkonnasõbraliku põllumajanduse arendamine, sealhulgas põllukultuuride tootmine, biokütus ja
biotehnoloogia siire;
i) taimesortide kaitse, seemnetehnoloogia, põllumajanduslik biotehnoloogia;
j) põllumajandus- ja loomakasvatusalaste andmebaaside ja teabevõrgustike väljaarendamine ning
k) koolitused põllumajanduse ja veterinaaria valdkonnas.

Artikkel 43
Keskkond ja kliimamuutused
1.
Lepinguosalised teevad koostööd eesmärgiga aidata Afganistanil saavutada keskkonnakaitse kõrge tase ning
edendada loodusvarade ja bioloogilise mitmekesisuse, sealhulgas metsade säilitamist ja haldamist säästva arengu
eesmärgil ning kliimamuutustega kohanemise ja selle mõju leevendamiseks.
2.
Lepinguosalised soovivad edendada keskkonda ja kliimamuutust käsitlevate mitmepoolsete keskkonnakokkulepete
ratifitseerimist, rakendamist ja järgimist.
3.
Lepinguosalised soovivad süvendada koostööd kliimamuutustega kohanemiseks ja nende leevendamiseks, erilise
rõhuasetusega veevarudel.

Artikkel 44
Rahvatervis
Lepinguosalised nõustuvad, et nende koostöö keskendub tervisesektori reformile ja raskemate haiguste ennetamisele ja
tõrjele, edendades sealhulgas rahvusvaheliste tervisealaste kokkulepete rakendamist. See hõlmab ka jõupingutusi, et
laiendada juurdepääsu põhilistele tervishoiuteenustele Afganistanis, parandada terviseteenuste kvaliteeti haavatavatele
inimrühmade, eelkõige naiste ja laste jaoks, tagada juurdepääs puhtale veele ja kanalisatsioonile ning edendada hügieeni.

Artikkel 45
Kultuur
1.
Lepinguosalised lepivad kokku kultuurialase koostöö edendamises, et parandada vastastikust mõistmist ja üksteise
kultuuri tundmist. Selleks toetavad ja edendavad nad asjakohaseid kodanikuühiskonna meetmeid. Nad austavad
kultuurilist mitmekesisust.
2.
Lepinguosalised püüavad võtta sobivaid meetmeid kultuurivahetuste edendamiseks ja ühisalgatuste korraldamiseks
mitmesugustes kultuurivaldkondades, sealhulgas teevad koostööd kultuuripärandi säilitamise valdkonnas.
3.
Lepinguosalised lepivad kokku, et konsulteerivad teineteisega ja teevad koostööd asjakohastel rahvusvahelistel
foorumitel, näiteks UNESCOs, et saavutada ühised eesmärgid ning edendada kultuurilist mitmekesisust ja kultuuripärandi
kaitset. Kultuurilise mitmekesisusega seoses lepivad lepinguosalised kokku ka selles, et edendavad 2005. aastal vastu
võetud UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni rakendamist.
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Artikkel 46
Infoühiskond
Tunnistades, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on tänapäeva elus kesksel kohal ning et see on majandusliku
ja sotsiaalse arengu jaoks elulise tähtsusega, vahetavad lepinguosalised arvamusi oma kõnealuse valdkonna poliitika
kohta, et edendada majanduslikku arengut, sealhulgas ühenduvust hariduse ja teadustöö tarbeks. Asjakohasel juhul
kaaluvad nad, kuidas kõnealuses valdkonnas kõige paremini koostööd teha, eelkõige seoses IKT toodetega kauplemise,
elektroonilise side regulatiivsete aspektide ning muude infoühiskonna küsimustega.

Artikkel 47
Audiovisuaal- ja meediapoliitika
Lepinguosalised ergutavad, toetavad ja soodustavad vahetusi, koostööd ja dialoogi oma vastavate audiovisuaal- ja
meediapoliitikasektori asutuste ja esindajate vahel. Nad lepivad kokku, et neis valdkondades pannakse alus korrapärasele
dialoogile.

VII JAOTIS
PIIRKONDLIK KOOSTÖÖ

Artikkel 48
Piirkondlik koostöö
1.
Lepinguosalised tunnistavad, et piirkondliku koostöö algatusi on vaja selleks, et taastada Afganistani roll
maismaasillana Kesk-Aasias, Lõuna-Aasia ja Lähis-Ida vahel ning stimuleerida majanduskasvu ja piirkonna poliitilist
stabiilsust. Sellega seoses lepivad nad kokku, et teevad koostööd piirkondliku koostöö edendamiseks meetmete abil, mis
toetavad jõupingutusi Afganistani valitsuse, eelkõige välisministeeriumi suutlikkuse suurendamisel. Suurem suutlikkus
võimaldab valitsusel võtta endale suurem roll erinevates piirkondlikes organisatsioonides, protsessidel ja foorumitel.
Kõnealune koostöö võib hõlmata suutlikkuse ja usalduse suurendamise meetmeid, nagu koolituskavad, õpikojad ja
seminarid, ekspertide vahetamine, uuringud ja muu lepinguosaliste vahel kokkulepitud tegevus.
2.
Lepinguosalised avaldavad veel kord oma toetust Istanbuli protsessile ja kinnitavad, et see on oluline algatus
edendamaks poliitilist koostööd Afganistani ja tema naabrite vahel, sealhulgas usaldust suurendavate meetmete kaudu,
nagu lepiti kokku 14. juunil 2012. aastal Kabulis toimunud „Heart of Asia“ protsessis osalevate riikide ministrite
konverentsil. Liit toetab Afganistani jõupingutusi usaldust suurendavate meetmete ja teiste piirkondlike kohustuste
tõhusa rakendamise tagamiseks.
3.
Lepinguosalised lepivad kokku, et edendavad piirkondlikku koostööd oma diplomaatiliste kontaktide kaudu ja
piirkondlikel foorumitel, milles nad osalevad.

VIII JAOTIS
INSTITUTSIOONILINE RAAMISTIK

Artikkel 49
Ühiskomitee
1.
Käesolevaga asutatakse ühiskomitee, kuhu kuuluvad lepinguosaliste esindajad võimalikult kõrgel tasemel ja mille
ülesanded on järgmised:
a) tagada käesoleva lepingu nõuetekohane toimimine ja rakendamine;
b) määrata kindlaks prioriteedid lepingu eesmärkide saavutamiseks;
c) jälgida lepinguosaliste vahelise laiahaardelise koostöösuhte arengut ja esitada soovitusi käesoleva lepingu eesmärkide
edendamiseks;

L 67/22

ET

Euroopa Liidu Teataja

14.3.2017

d) nõuda teavet teistelt komiteedelt või organitelt, mis on loodud lepinguosaliste vahel teiste lepingute alusel, kui see on
asjakohane, ning võtta arvesse nende esitatud aruandeid;
e) vahetada arvamusi ja teha ettepanekuid kõikides ühist huvi pakkuvates küsimustes, sealhulgas tulevaste meetmete ja
nende rakendamiseks vajalike ressursside kohta;
f) lahendada käesoleva lepingu kohaldamisest või tõlgendamisest tulenevaid erimeelsusi ning
g) kontrollida kogu teavet, mida lepinguosaline esitab kohustuste täitmise kohta, ning pidada konsultatsioone, et jõuda
kokkuleppele erimeelsuste lahendamisel vastavalt artiklile 54.
2.
Ühiskomitee koguneb tavaliselt vaheldumisi Kabulis ja Brüsselis kuupäevadel, mis määratakse kindlaks
omavahelisel kokkuleppel. Lepinguosaliste vahelise kokkuleppega võidakse kokku kutsuda ka ühiskomitee erakorralisi
koosolekuid. Ühiskomitee eesistujaks on lepinguosalised vaheldumisi. Ühiskomitee kohtumiste päevakord määratakse
kindlaks lepinguosaliste kokkuleppel.
3.
Ühiskomitee võib otsustada moodustada erikomiteesid või töörühmi, kes abistavad teda tema ülesannete täitmisel.
Ühiskomitee määrab kindlaks selliste komiteede või rühmade koosseisu ja ülesanded ja otsustab, kuidas see peaks
toimima.
4.
Ühiskomitee tagab lepinguosaliste poolt käesoleva lepingu raames sõlmitavate valdkondlike lepingute või
protokollide nõuetekohase toimimise.
5.

Ühiskomitee võtab vastu oma töökorra.

IX JAOTIS
LÕPPSÄTTED

Artikkel 50
Koostöövahendid
Kuivõrd kummagi lepinguosalise eeskirjad, menetlused ja vahendid seda võimaldavad, annab liit Afganistanile tehnilist ja
rahalist abi, et käesolevas lepingus sätestatud koostööd ellu viia, ja Afganistan teeb kättesaadavaks vajalikud vahendid,
sealhulgas rahalised vahendid, et tagada kokkulepitud eesmärkide saavutamine.

Artikkel 51
Pettusevastane koostöö
1.
Lepinguosalised annavad finantsabi kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega ja teevad koostööd oma
finantshuvide kaitsmisel. Nad võtavad tõhusad meetmed, et ennetada ja võidelda pettuste, korruptsiooni ja muu
ebaseadusliku tegevuse vastu, mis kahjustab nende finantshuve.
2.
Kõikides lepinguosaliste vahel käesoleva lepingu rakendamise ajal sõlmitavates täiendavates kokkulepetes või
rahastamisvahendites nähakse ette finantskoostöö erisätted, mis hõlmavad kohapealseid kontrolle, inspekteerimisi,
kontrolle ja pettustevastaseid meetmeid, sealhulgas neid, mida teostavad Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa
Pettustevastane Amet.
3.
Käesoleva artikli nõuetekohaseks rakendamiseks vahetavad lepinguosaliste pädevad asutused teavet ja peavad
kummagi lepinguosalise taotluse korral konsultatsioone kooskõlas asjaomaste õigusaktidega.
4.
Afganistani ametiasutused kontrollivad korrapäraselt, kas liidu vahenditest rahastatavaid meetmeid rakendatakse
nõuetekohaselt. Nad võtavad asjakohaseid meetmeid, et hoida ära pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku
tegevust, mis nimetatud vahendeid mõjutab. Nad teatavad kõigist taolistest meetmetest Euroopa Komisjonile.
5.
Afganistani ametiasutused edastavad Euroopa Komisjonile viivitamatult igasuguse teabe, mida nad on saanud liidu
rahaliste vahendite rakendamisega seotud kahtlustatavate või kinnitust leidnud pettuse, korruptsiooni või muu
ebaseadusliku tegevuse juhtumite kohta. Pettuse- ja korruptsioonikahtluste korral teavitatakse ka Euroopa Pettustevastast
Ametit. Afganistani ametiasutused teavitavad Euroopa Komisjoni ka kõikidest meetmetest, mis nad on võtnud seoses
käesoleva lõike alusel edastatud faktidega.
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6.
Afganistani ametiasutused tagavad uurimise ja süüdistuse esitamise kõigi liidu rahalisi vahendeid kahjustavate
kahtlustatavate ja kinnitust leidnud pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse juhtumite puhul. Pädevaid
Afganistani ametiasutusi võib selle juures asjakohasel juhul abistada Euroopa Pettustevastane Amet.
7.
Euroopa Pettustevastasele Ametile antakse taotluse korral luba teostada Afganistanis kohapealseid kontrolle ja
inspekteerimisi vastavalt liidu õigusaktidele ja üksnes selleks, et kaitsta liidu finantshuve. Need valmistatakse ette ja
teostatakse tihedas koostöös pädevate Afganistani ametiasutustega. Afganistani ametiasutused annavad Euroopa Pettuste
vastasele Ametile vajalikku abi selleks, et ta saaks oma ülesandeid täita.
8.
Euroopa Pettustevastane Amet võib pädevate Afganistani ametiasutustega kokku leppida pettustevastases
valdkonnas tehtavas edasises koostöös, sealhulgas sõlmida operatiivtöö kokkuleppeid.

Artikkel 52
Lepingu edasine areng
Kumbki lepinguosaline võib esitada soovitusi käesoleva lepingu alusel toimuva koostöö laiendamise kohta, võttes arvesse
selle rakendamise käigus saadud kogemusi.

Artikkel 53
Muud lepingud
1.
Ilma et see piiraks Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu asjaomaste sätete kohaldamist, ei
mõjuta käesolev leping ega selle alusel võetavad meetmed mingil moel Euroopa Liidu liikmesriikide volitusi teha
Afganistaniga kahepoolset koostööd või sõlmida asjakohasel juhul Afganistaniga uusi kahepoolseid ja koostöölepinguid.
Käesolev leping ei mõjuta kummagi lepinguosalise poolt kolmandate isikute suhtes võetud kohustuste rakendamist või
täitmist.
2.
Lepinguosalised võivad käesolevat lepingut täiendada, sõlmides erikokkuleppeid käesoleva lepingu kohaldamisalasse
kuuluvates koostöövaldkondades. Sellised erikokkulepped on käesoleva lepinguga reguleeritud üldiste kahepoolsete
suhete lahutamatu osa ja moodustavad osa ühisest institutsioonilisest raamistikust.

Artikkel 54
Kohustuste täitmine
1.
Kumbki lepinguosaline võib esitada ühiskomiteele lahendamiseks iga lepingu kohaldamist või tõlgendamist
puudutava erimeelsuse.
2.
Kui üks lepinguosaline leiab, et teine ei ole täitnud käesoleva lepingu kohast kohustust, võib ta võtta asjakohaseid
meetmeid käesoleva lepingu või artikli 53 lõikes 2 osutatud erikokkuleppe suhtes.
3.
Enne nende meetmete võtmist (välja arvatud eriti pakilistel juhtudel) esitab ta ühiskomiteele kogu asjakohase teabe,
mida on vaja olukorraga põhjalikuks tutvumiseks, et püüda leida mõlema lepinguosalise jaoks vastuvõetav lahendus.
4.
Asjakohaste meetmete valimisel tuleb eelistada neid, mis segavad käesoleva lepingu või artikli 53 lõikes 2 osutatud
erikokkuleppe toimimist kõige vähem. Meetmetest teatatakse viivitamata teisele lepinguosalisele ja teise lepinguosalise
taotluse korral arutatakse neid meetmeid ühiskomitees.
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5.
Lepinguosalised lepivad kokku, et käesoleva lepingu nõuetekohaseks tõlgendamiseks ja kohaldamiseks tähendab
lõikes 3 nimetatud mõiste „eriti pakilised juhud“ juhtumeid, mil lepingu üks osaline rikub oluliselt lepingut. Lepingu
oluliseks rikkumiseks peetakse:
a) käesolevast lepingust lahtiütlemist, mis ei ole rahvusvahelise õiguse üldnormide kohaselt lubatud, või
b) artikli 2 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud käesoleva lepingu oluliste osade rikkumist.

Artikkel 55
Hõlbustusvahendid
Et hõlbustada käesoleva lepingu raames tehtavat koostööd, lepivad lepinguosalised kokku, et annavad kooskõlas
kummagi lepinguosalise siseriiklike õigus- ja haldusnormidega koostööd elluviivate ametnike ja ekspertide käsutusse
vahendid, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks.

Artikkel 56
Julgeolekuhuvid ja teabe avalikustamine
1.
Käesoleva lepingu sätted ei piira lepinguosaliste selliste õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad üldsuse
juurdepääsu ametlikele dokumentidele.
2.
Käesolevas lepingus sätestatut ei tõlgendata nii, et see kohustaks lepinguosalist esitama teavet, mille avaldamist
peetakse tema oluliste julgeolekuhuvidega vastuolus olevaks.
3.

Lepinguosalised kinnitavad oma kohustust kaitsta koostöö käigus saadud salastatud teavet.

Artikkel 57
Lepinguosaliste määratlus
Käesolevas lepingus tähistab mõiste „lepinguosalised“ ühelt poolt liitu või selle liikmesriike või liitu ja selle liikmesriike
kooskõlas nende vastavate pädevustega ning teiselt poolt Afganistani.

Artikkel 58
Territoriaalne kohaldatavus
Käesolevat lepingut kohaldatakse nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa
Liidu toimimise lepingut, nimetatud aluslepingutes sätestatud tingimustel, ning Afganistani territooriumi suhtes.

Artikkel 59
Jõustumine, ajutine kohaldamine, kehtivusaeg ja denonsseerimine
1.
Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast seda, kui lepinguosalised on teatanud teineteisele selleks
vajalike juriidiliste menetluste lõpuleviimisest.
2.
Olenemata lõikest 1 lepivad liit ja Afganistan kokku, et kohaldavad ajutiselt käesoleva lepingu osi, mille liit on
kindlaks määranud, kooskõlas lõikega 3 vastavalt oma asjakohastele sisemenetlustele ja õigusaktidele.

14.3.2017
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Ajutine kohaldamine algab sellise teise kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil on kätte saadud:

a) liidu teade selleks vajalike menetluste lõpuleviimise kohta koos käesoleva lepingu ajutiselt kohaldatavate osade
loeteluga ning
b) Afganistani asjakohaste menetluste ja õigusaktide kohane ratifitseerimiskiri.
4.
Käesolev leping on sõlmitud esialgu kümneks aastaks. Käesolevat lepingut pikendatakse automaatselt järgmiseks
viieks aastaks, välja arvatud juhul, kui üks lepinguosaline teatab teisele lepinguosalisele kuus kuud enne selle kehtivusaja
lõppu kirjalikult oma kavatsusest käesolevat lepingut mitte pikendada.
5.
Käesolevat lepingut muudetakse lepinguosaliste kokkuleppel ning muudatused jõustuvad alles pärast seda, kui
lepinguosalised on teatanud teineteisele selleks vajalike juriidiliste menetluste lõpuleviimisest.
6.
Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, saates teisele lepinguosalisele kirjaliku denonsseerimisteate.
Lõpetamine jõustub kuus kuud pärast seda, kui teine lepinguosaline on teate kätte saanud.
7.
Käesoleva artikli kohased teated esitatakse vastavalt kas Euroopa Liidu Nõukogu peasekretärile või Afganistani
välisministeeriumile.

Artikkel 60
Autentsed tekstid
Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka,
leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ning
puštu ja dari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.
Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.
V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmnáct.
Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.
Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.
Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.
Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.
Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.
Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.
Minhenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.
Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.
Kelt Münchenben, a kétezer-tizenhetedik év február havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.
Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.
Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.
Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.
Întocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.
V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnásť.
V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.
Tehty Münchenissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

14.3.2017

ET

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Euroopa Liidu Teataja
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Euroopa Liidu Teataja
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/435,
28. veebruar 2017,
sõlmida leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere
ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle
liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud
esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 217 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu
punktiga a,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)
ning arvestades järgmist:
(1)

23. veebruaril 2009. aastal andis nõukogu komisjonile volituse alustada liidu ja selle liikmesriikide nimel
läbirääkimisi, et muuta teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla
kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (2) ja mida on muudetud esimest korda Luxembourgis 25. juunil 2005 (3)
(edaspidi „Cotonou leping“).

(2)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2010/648/EL (4) kirjutasid lepinguosalised Cotonou lepingut teist korda muutvale
lepingule (edaspidi „leping“) alla 22. juunil 2010 Ouagadougous toimunud AKV-ELi ministrite nõukogu
kohtumisel, tingimusel et leping sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(3)

AKV-ELi ministrite nõukogu otsuse nr 2/2010 (5) kohaselt on lepingut kohaldatud ajutiselt alates 31. oktoobrist
2010.

(4)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu nimel kiidetakse heaks leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika,
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel,
millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005
Luxembourgis (6).

Artikkel 2
Nõukogu eesistuja määrab isiku(d), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma Cotonou lepingu artiklis 93 ettenähtud
kinnitamiskirja, et väljendada liidu nõusolekut olla lepinguga seotud.
(1)
(2)
(3)
(4)

ELT C 65, 19.2.2016, lk 257.
EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
ELT L 209, 11.8.2005, lk 27.
Nõukogu 14. mai 2010. aasta otsus 2010/648/EL kirjutada Euroopa Liidu nimel alla leping, millega muudetakse teist korda partnerlus
lepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle
liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 ja mida on muudetud esimest korda Luxembourgis 25. juunil
2005 (ELT L 287, 4.11.2010, lk 1).
(5) AKV-ELi ministrite nõukogu 21. juuni 2010. aasta otsus nr 2/2010 ajutiste meetmete kohta, mida kohaldatakse alates lepingu, millega
muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 ja mida on muudetud esimest korda
Luxembourgis 25. juunil 2005, allakirjutamisest kuni jõustumiseni (ELT L 287, 4.11.2010, lk 68).
(6) Leping koos lõppaktile lisatud deklaratsioonidega on avaldatud ELT L 287, 4.11.2010, lk 3.

L 67/32

ET

Euroopa Liidu Teataja

14.3.2017

Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval. See avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 28. veebruar 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
J. HERRERA
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NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/436,
6. märts 2017,
Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu Euroopa Liidu nimel
allkirjastamise kohta
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 5,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu volitas 16. juunil 2014 komisjoni alustama läbirääkimisi kolmandate riikidega, et sõlmida nendega
mahetoodetega kauplemise lepingud.

(2)

Komisjon on pidanud liidu nimel läbirääkimisi Tšiili Vabariigiga mahetoodetega kauplemise lepingu (edaspidi
„leping“) üle.

(3)

Nimetatud lepingus tunnustavad Euroopa Liit ja Tšiili Vabariik vastastikku mahepõllumajandusliku tootmise
eeskirjade ning mahetoodete kontrollisüsteemide samaväärsust.

(4)

Lepingu eesmärk on soodustada mahetoodetega kauplemist, toetada mahepõllumajanduse arengut ja laienemist
liidus ja Tšiili Vabariigis ning saavutada mahepõllumajandusliku tootmise normide põhimõtete järgimise,
kontrollisüsteemide toimimise tagamise ja mahetoodete usaldusväärsuse kõrge tase. Samuti soovitakse sellega
parandada liidu ja Tšiili Vabriigi mahetoodete logode kaitset ning tõhustada lepinguosaliste õigusloomealast
koostööd mahepõllumajandusliku tootmisega seotud küsimustes.

(5)

Leping tuleks alla kirjutada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Käesolevaga antakse luba kirjutada liidu nimel alla Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelisele mahetoodetega kauplemise
lepingule, tingimusel et nimetatud leping hiljem sõlmitakse.
Artikkel 2
Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamise päeval.

Brüssel, 6. märts 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
R. GALDES
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MÄÄRUSED
NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/437,
13. märts 2017,
millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses
Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eelkõige selle
artikli 14 lõikeid 1 ja 3,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014. aastal vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Nõukogu vaatas läbi iga määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud kande. Nimetatud lisa tuleks muuta ning jätta
välja kaht isikut käsitlevad kanded.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. märts 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
L. GRECH

(1) ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.

14.3.2017
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LISA

I. Järgmisi isikuid käsitlevad kanded jäetakse välja määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetelust.
ISIKUD

„99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV“

II. Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded, mis on esitatud määruse (EL) nr 269/2014 I lisas, asendatakse
järgmiste kannetega.
ISIKUD

Nimi

„2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 19.11.1956
Sünnikoht: Vladimirovka (teise
nimega Vladimirovca),
Slobozia oblast, Moldova NSV
(nüüdne Moldova Vabariik) või
Bogomol, Moldova NSV

Volodymyr
Andriyovych
KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

Põhjendused

Krimmi Autonoomse Vabariigi
ülemnõukogu spiikrina etendas
Konstantinov olulist rolli „ülemnõu
kogus“ langetatud otsuste juures,
mis käsitlesid Ukraina territoriaalset
terviklikkust kahjustavat „referendu
mit“, ning kutsus valijaid hääletama
Krimmi iseseisvuse poolt 16. märtsil
2014 korraldatud „referendumil“.
Konstantinov oli üks isikutest, kes
18. märtsil 2014 allkirjastas „le
pingu Krimmi ühinemise kohta Ve
nemaa Föderatsiooniga“.

Loetellu kand
mise kuupäev

17.3.2014

Alates 17. märtsist 2014 „Krimmi
Vabariigi“ nn riiginõukogu „esi
mees“.
3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович

Sünniaeg: 15.8.1976
Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia
ANSV (Vene NFSV)

ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

4.

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Krimmi endise asepeaministrina
etendas Temirgaliev olulist rolli
„ülemnõukogus“ langetatud otsuste
juures, mis käsitlesid Ukraina terri
toriaalset terviklikkust kahjustavat
16. märtsil 2014 korraldatud „refe
rendumit“. Ta tegi aktiivselt lobitööd
Krimmi ühendamiseks Venemaa Fö
deratsiooniga.

17.3.2014

Temirgaliev astus 11. juunil 2014
tagasi „Krimmi Vabariigi“ nn peami
nistri esimese asetäitja ametikohalt.
Sünniaeg: 15.7.1974
Sünnikoht: Harkov, Ukraina
NSV

Berezovskiy nimetati 1. märtsil
2014 Ukraina mereväe ülemaks,
kuid ta andis ametivande Krimmi
relvajõududele, murdes oma eelne
vat vannet Ukraina mereväele.
Seejärel nimetati ta Venemaa Föde
ratsiooni Musta mere laevastiku
ülema asetäitjaks.

17.3.2014
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5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 13.6.1961
Sünnikoht: Moskva või
Sevastopol

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro
Anatoliyovych

Sünniaeg: 18.1.1970
Sünnikoht: Artemivsk
(Артемовск) (2016. aastal
taastati endine nimi Bakhmut/
Бахмут), Donetski oblast,
Ukraina

ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Sünniaeg: 28.9.1953 või
28.8.1953
Sünnikoht: Simferopol

14.3.2017

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Chaliy sai 23. veebruaril 2014
rahva heakskiidul „Sevastopoli rah
valinnapeaks“ ja võttis selle „man
daadi“ vastu. Ta tegi aktiivselt kam
paaniatööd selle nimel, et Sevasto
polist saaks pärast 16. märtsiks
2014 kavandatud referendumit Ve
nemaa Föderatsiooni eraldi üksus.
Konstantinov oli üks isikutest, kes
18. märtsil 2014 allkirjastas „le
pingu Krimmi ühinemise kohta Ve
nemaa Föderatsiooniga“. Ta oli aja
vahemikul 1.–14. aprill 2014 Sevas
topoli „kuberneri“ kohusetäitja ning
Sevastopoli „seadusandliku kogu“
endine „valitud“ esimees. Sevasto
poli linna „seadusandliku kogu“
liige.

17.3.2014

„Peaminister“ Aksyonov nimetas
Zima 3. märtsil 2014 Krimmi jul
geolekuteenistuse (SBU) uueks ju
hiks ja Zima võttis selle ametikoha
vastu. Ta on andnud Venemaa luu
reteenistusele (FSB) olulist teavet,
sealhulgas andmebaasi. See sisaldas
teavet Euro-Maidani aktivistide ja
Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta.
Ta etendas olulist rolli Ukraina ame
tivõimudel Krimmi territooriumi
kontrollimise takistamises. 11. märt
sil 2014 kuulutasid endised Krimmi
julgeolekuteenistuse (SBU) ametni
kud välja Krimmi sõltumatu julgeo
lekuteenistuse moodustamise.

17.3.2014

Krimmi Ülemraada asespiikrina alg
atas Tsekov koos Sergey Aksyono
viga Krimmi Autonoomse Vabariigi
valitsuse ebaseadusliku laialisaat
mise. Ta kaasas sellesse aktsiooni
Vladimir Konstantinovi, ähvardades
teda ametist tagandamisega. Ta tun
nistas avalikult, et kutse Vene sõdu
ritele võtta üle Krimmi Ülemraada
algatasid Krimmist pärit parlamen
diliikmed. Ta oli üks esimesi
Krimmi juhte, kes esitas avalikult
üleskutse liita Krimm Venemaaga.

17.3.2014

Venemaa Föderatsiooni Föderatsioo
ninõukogu liige „Krimmi Vabarii
gist“.

14.3.2017
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17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 30.7.1970
Sünnikoht: Peterburi (endine
Leningrad)

L 67/37

Põhjendused

Endine Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma asespiiker.

Loetellu kand
mise kuupäev

17.3.2014

Toetas aktiivselt Vene relvajõudude
kasutamist Ukrainas ja Krimmi an
nekteerimist. Juhtis isiklikult mee
leavaldust, millega toetati Venemaa
relvajõudude kasutamist Ukrainas.
Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma välisasjade komisjoni asee
simees.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Sünniaeg: 4.1.1968
Sünnikoht: Moskva

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Endine Riigiduuma Sõltumatute Rii
kide Ühenduse (SRÜ) küsimuste ko
misjoni esimees (Venemaa liberaal
demokraatliku partei liige).

17.3.2014

Toetas aktiivselt Vene relvajõudude
kasutamist Ukrainas ja Krimmi an
nekteerimist.
Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma välisasjade komisjoni esi
mees.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Sünniaeg: 22.3.1958
Sünnikoht: Ordzhonikidze,
Põhja-Osseetia ANSV

Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna
(SMD), mille üksused on Krimmi
saadetud, endine ülem; Galkin on
Musta mere laevastiku ülem; suur
osa vägede liikumisest Krimmi on
toimunud läbi Lõuna sõjaväering
konna.
SMD relvajõud on saadetud Krimmi.
Ta on vastutav Krimmis Venemaa
sõjalise kohaloleku selle osa eest,
mis õõnestab Ukraina suveräänsust,
ja abistas Krimmi ametivõime „refe
rendumi“ ettevalmistuste ja Vene
maa koosseisu liitmise vastaste ava
like meeleavalduste takistamisel. Li
saks kuulub Musta mere laevastik
Lõuna sõjaväeringkonna kontrolli
alla.
Praegu töötab Venemaa kaitseminis
teeriumi keskaparaadis.

17.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 27.10.1954
Sünnikoht: Peterburi (endine
Leningrad)

14.3.2017

Põhjendused

Endine Riigiduuma asespiiker. Toe
tas avalikult Vene vägede kasutamist
Ukrainas. Toetas avalikult Venemaa
ja Krimmi taasühinemise lepingut ja
seonduvat föderatsiooni põhisea
dust.

Loetellu kand
mise kuupäev

21.3.2014

Alates 2016. aasta oktoobrist Vene
maa Föderatsiooni välisluureteenis
tuse direktor. Venemaa Föderat
siooni julgeolekunõukogu alaline
liige.

27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

Sünniaeg: 27.3.1963
Sünnikoht: Sevastopol
(Ukraina NSV)

Endine Musta mere laevastiku ülema
asetäitja, kontradmiral.

21.3.2014

Vastutav Ukraina suveräänse terri
tooriumi okupeerinud Vene vägede
juhatamise eest.
Praegu Venemaa Föderatsiooni Lää
nemere laevastiku ülema kohuse
täitja, viitseadmiral.

Sünniaeg: 10.10.1955
Sünnikoht: Simferopol, Krimm

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Krimmi valimiskomisjoni esimees.
Ta on vastutav Krimmi „referen
dumi“ läbiviimise eest. Ta vastutab
Venemaa süsteemi kohaselt „referen
dumi“ tulemuste allkirjastamise eest.

21.3.2014

Sevastopoli valimiskomisjoni esi
mees. Ta on vastutav Krimmi „refe
rendumi“ läbiviimise eest. Ta vastu
tab Venemaa süsteemi kohaselt „re
ferendumi“ tulemuste allkirjastamise
eest.

21.3.2014

Endine Riigiduuma liige. Selliste Ve
nemaal hiljuti tehtud seadusandlike
ettepanekute algataja ja kaastoetaja,
mis võimaldaks teiste riikide piir
kondadel Venemaaga ühineda ilma
nende keskvõimu eelneva nõusole
kuta.

21.3.2014

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Sünniaeg: 21.8.1946
Sünnikoht: Shmakovka,
Primorski oblast

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA

(neiupõlvenimega
DMITRIYEVA)
(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА

(neiupõlvenimega
ДМИТРИЕВА)

Sünniaeg: 9.12.1954
Sünnikoht: Bui, Kostroma
oblast

Alates 2015. aasta septembrist Fö
deratsiooninõukogu liige Omski
oblastist.

14.3.2017
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 15.9.1949
Sünnikoht: Moskva

L 67/39

Põhjendused

Endine Venemaa Föderatsiooni pre
sidendi täievoliline esindaja nn
Krimmi föderaalpiirkonnas, Vene
maa julgeolekunõukogu ajutine
liige. Vastutav Venemaa riigipea põ
hiseaduslike õiguste jõustamise eest
annekteeritud Krimmi Autonoomse
Vabariigi territooriumil.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.4.2014

Praegu Venemaa Föderatsiooni pre
sidendi täievoliline esindaja PõhjaKaukaasia föderaalpiirkonnas.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

43.

Sünniaeg: 22.8.1960
Sünnikoht: Alagir, PõhjaOsseetia ANSV, Vene NFSV

German PROKOPIV

Sünniaeg: 6.7.1993

(Герман ПРОКОПИВ)

Sünnikoht: Praha, Tšehhi
Vabariik

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)
Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

29.4.2014

Praegu Venemaa Föderatsiooni pre
sidendi täievoliline esindaja Siberi
föderaalpiirkonnas. Venemaa Föde
ratsiooni julgeolekunõukogu liige.

Nn Luganski vahtkonna aktiivne
liige. Osales Ukraina julgeolekutee
nistuse Luganski piirkonna büroo
hoone hõivamises.

29.4.2014

Endiselt Luganski Rahvavabariigi
(LNR) aktiivne võitleja.

(teise nimega Li
Van Chol, Ли Ван
Чоль)

44.

Ukraina annekteeritud Sevastopoli
linna endine kuberner.

Julgeolekuteenistuse Luganski piir
Sünnikoht: Stakhanov, Lugansk kondliku büroo hoone hõivanud se
paratistliku rühmituse „Kaguarmee“
üks juhtidest. Eruohvitser. Enne
hoone hõivamist olid tema ja ta
kaasosaliste omanduses relvad, mis
olid ilmselt saadud ebaseaduslikul
teel Venemaalt ja kohalikelt kurite
gelikelt rühmitustelt.

29.4.2014

Sünniaeg: 26.1.1972

29.4.2014

Sünniaeg: 13.2.1970

Sünnikoht: Donetsk

Osaleb aktiivselt separatistlikus tege
vuses ja organiseerib seda, koordi
neerib „vene turistide“ tegevust Do
netskis. Üks isikutest, kes algatas
„Donbassi kodanikualgatuse Euraa
sia Liidu moodustamiseks“. Oli
4. septembrini 2015 „Donetski Rah
vavabariigi rahvusnõukogu“ nn esi
mees, praegu „ministrite nõukogu
esimene aseesimees“.
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47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 1.5.1983
Sünnikoht: Khartsyzsk,
Donetski oblast

14.3.2017

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Radikaalse ideoloogiaga organisat
siooni „Donbassi omakaitse“ üks
juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Do
netski piirkonna mitme riigiasutuse
hoone hõivamisest.

29.4.2014

Tuvastatud kui Venemaa Föderat
siooni relvajõudude peastaabi luure
peadirektoraadi (GRU) üks töötaja
test. Ta oli kaasatud Slovjanski vahe
juhtumitesse. Rahvaliikumise „Novo
rossija“ juht. Endine „Donetski Rah
vavabariigi“ nn kaitseminister.

29.4.2014

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)

Sünniaeg: 17.12.1970
Sünnikoht: Moskva

(teise nimega Igor
STRELKOV, Ihor
STRIELKOV)

Korraldas 4. novembril 2016 Mosk
vas Venemaa marsi, millel osalesid
Venemaa rahvuslased, kes toetavad
Ukraina idaosa separatiste.
Ta on endiselt Ukraina idaosas toi
muva separatistliku tegevuse ak
tiivne toetaja. Ta on üks 2016. aasta
novembris toimunud nn Venemaa
marsi korraldajatest.

49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

Sünniaeg: 4.2.1964
Sünnikoht: Alekseevka,
Saratovi oblast

Endine Venemaa presidendi kantse
lei ülema esimene asetäitja. Vastutav
järelevalve eest Ukraina annekteeri
tud Krimmi piirkonna poliitilise in
tegreerimise üle Venemaa Föderat
siooni koosseisu.

12.5.2014

Alates 5. oktoobrist 2016 Venemaa
Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker.

50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Sünniaeg: 15.2.1957
Sünnikoht: Barnaul

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

51.

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

Endine Venemaa õhudessantväeük
suste ülem, kindralkolonel. Oma
kõrgema positsiooni tõttu vastutav
Venemaa õhudessantväe kasutamise
eest Krimmis.

12.5.2014

Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma kaitsekomisjoni esimees.

Sünniaeg: 19.5.1960
Sünnikoht: Ignatovo,
Vologodski oblast, NSVL

Endine Riigiduuma liige ja endine
põhiseaduskomisjoni esimees. Vas
tutav nende õigusaktide vastuvõtmi
sele kaasaaitamise eest, mis käsitle
vad Krimmi ja Sevastopoli annektee
rimist Venemaa Föderatsiooni koos
seisu.

12.5.2014

14.3.2017
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 30.1.1971
Sünnikoht: Skvortsovo küla,
Simferopoli oblast, Krimm

Petro Hryhorovych

L 67/41

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Endine föderaalse migratsiooniameti
Krimmi büroo juhataja. Vastutav Ve
nemaa passide süstemaatilise ja kii
rendatud väljastamise eest Krimmi
elanikele.

12.5.2014

Endine föderaalse migratsiooniameti
Sevastopoli büroo juhataja. Vastutav
Venemaa passide süstemaatilise ja
kiirendatud väljastamise eest Sevas
topoli elanikele.

12.5.2014

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Sünniaeg: 19.12.1962
Sünnikoht: Zaporozhye

Oleh Hryhorovych

Praegu Sevastopoli linnanõukogu
saadiku Mikhail Chaly assistent.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (teise

nimega Bes
(saatan))

Sünniaeg: 30.12.1965
Sünnikoht: Simferopol, Krimm

(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych
BEZLER

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))

Sünniaeg: 25.7.1980
Sünnikoht: Makiivka (Donetski
oblast)

Üks Gorlivka isehakanud miilitsa
juhte. Ta võttis oma kontrolli alla
Ukraina julgeolekuteenistuse Do
netski rajooni büroo hoone ja hil
jem siseministeeriumi osakonna
Gorlivka linnas. Tal on sidemeid
Igor Strelkovi/Girkiniga, kelle juhti
misel ta oli seotud Gorlivka linna
nõukogu saadiku Volodymyr Rybaki
mõrvaga.

12.5.2014

Üks omavoliliselt väljakuulutatud
„Donetski Rahvavabariigi“ relvajõu
dude ülemaid. Nimetatud relvajõu
dude üks eesmärke on „Donetski
Rahvavabariigi“ ühe juhi Pushylini
sõnul „kaitsta Donetski Rahvavaba
riigi rahvast ja vabariigi territoriaal
set terviklikkust“.

12.5.2014
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57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 2.6.1970
Sünnikoht: Dnepropetrovsk

TSAROV

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

Roman Viktorovich Sünniaeg: 30.5.1980
LYAGIN

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

Põhjendused

Endine raada liige, esitas sellena ava
liku üleskutse luua „Novorossija Fö
deraalne Vabariik“, mis koosneks
Kagu-Ukraina piirkondadest. Toetab
endiselt aktiivselt separatistlikku te
gevust või poliitikat. „Rahvavabarii
kide liidu parlamendi“ („Novorossija
parlament“) endine „spiiker“.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.5.2014

Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust või poliitikat.

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

58.

14.3.2017

„Donetski Rahvavabariigi“ keskvali
miskomisjoni endine esimees. Kor
raldas aktiivselt 11. mai 2014 refe
rendumit „Donetski Rahvavabariigi“
enesemääramisõiguse
küsimuses.
Endine „töö- ja sotsiaalminister“.

12.5.2014

Sünniaeg: 12.1.1981

„Luganski Rahvavabariigi“ keskvali
miskomisjoni esimees. Korraldas ak
tiivselt 11. mai 2014 referendumit
„Luganski Rahvavabariigi“ enese
määramisõiguse küsimuses.

12.5.2014

Sünniaeg: 18.3.1980

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

12.5.2014

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

Roman
Viktorovych
LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

59.

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Sünnikoht: Mikhailovka,
Vorošilovgradi oblast, Ukraina
NSV, või Yevpatoria, Ukraina
NSV

Endine „Krimmi Vabariigi“ prokurör.
Viis aktiivselt ellu Krimmi annektee
rimist Venemaa poolt.
Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma julgeoleku- ja korruptsioo
nivastse võitluse komisjoni esimene
aseesimees.

14.3.2017
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62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 25.7.1972
Sünnikoht: Moskva

L 67/43

Põhjendused

Endine „Donetski Rahvavabariigi
peaminister“, sellena vastutav „Do
netski Rahvavabariigi valitsuse“ se
paratistliku „valitsustegevuse“ eest
(nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie
sõjavägi viib läbi erioperatsiooni
Ukraina“ fašistide „vastu“). „Novo
rossija Liitu“ käsitleva vastastikuse
mõistmise memorandumi allkirjas
taja. Toetab endiselt aktiivselt sepa
ratistlikku tegevust või poliitikat; ju
hib „Donbassi vabatahtlike liitu“.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.7.2014

Osales aktiivselt Donbassi võitlema
saadetud „vabatahtlike“ värbamises
ja väljaõppes.

63.

Alexander
KHODAKOVSKY,

Sünniaeg: 18.12.1972
Sünnikoht: Donetsk

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович

Endine „Donetski Rahvavabariigi
julgeolekuminister“, sellena vastutav
„Donetski Rahvavabariigi valitsuse“
separatistliku julgeolekualase tege
vuse eest. Toetab endiselt aktiivselt
separatistlikku tegevust või poliiti
kat.

12.7.2014

Endine „Donetski Rahvavabariigi“
„info- ja massikommunikatsioonimi
nister“. Praegu „Donetski Rahvava
bariigi“ nn rahvusnõukogu liige.
Vastutav „Donetski Rahvavabariigi“
nn valitsuse separatismimeelse pro
paganda eest.

12.7.2014

ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

(Александр
Витальевич
ХРЯКОВ),
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Sünniaeg: 6.11.1958
Sünnikoht: Donetsk

Toetab aktiivselt Ukraina idaosas
toimuvat separatistlikku tegevust.
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66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 20.1.1964
Sünnikoht: Izhevsk, Vene
Föderatsioon

14.3.2017

Põhjendused

Endine „Luganski Rahvavabariigi
ministrite nõukogu peaminister“,
ametisse kinnitatud 8. juulil 2014.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.7.2014

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemis
tegevuse“ eest.
Jätkab LNRi separatistlike struktuu
ride rahastamist.

67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
Нікітін),

Sünniaeg: 25.11.1971
Sünnikoht: Shargun
(Usbekistan)

Endine „Luganski Rahvavabariigi
ministrite nõukogu asepeaminister“,
(varem „Luganski Rahvavabariigi
ministrite nõukogu peaminister“,
endine „Kaguarmee kõneisik“).

12.7.2014

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemis
tegevuse“ eest.

Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN

Vastutav Kaguarmee avalduse eest,
mille kohaselt Ukraina presidendiva
limised ei saa toimuda „Luganski
Rahvavabariigis“ selle piirkonna
„uue“ staatuse tõttu.

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust või poliitikat.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

Sünniaeg: 7.4.1980 või
7.4.1979
Sünnikoht: Stakhanov
(Luganski oblast)

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

12.7.2014

Vastutav „ülemnõukogu“ separatist
liku „valitsemistegevuse“ eest, palus
Venemaa Föderatsioonil tunnustada
„Luganski Rahvavabariigi“ iseseis
vust.

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

70.

Kuni 25. märtsini 2016 „Luganski
Rahvavabariigi ülemnõukogu esi
mees“. Endine „Luganski Rahvavaba
riigi rahvusnõukogu“ liige.

„Novorossija Liitu“ käsitleva vastasti
kuse mõistmise memorandumi all
kirjastaja.

Sünniaeg: 24.6.1964 või
25.6.1964 või 26.6.1964

Endine „Luganski Rahvavabariigi
kaitseminister“ ja praegune nn juht.

Sünnikoht: Lugansk (võimalik,
et Kelmentsis, Tšernivtsi
oblast)

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemis
tegevuse“ eest.

12.7.2014

14.3.2017
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73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Tuvastamisandmed

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Endine Venemaa Föderatsiooni jul
geolekunõukogu alaline liige; endine
Venemaa Föderatsiooni välisluure
teenistuse direktor. Riigi julgeoleku
küsimustes nõu andva ja neid küsi
musi koordineeriva julgeolekunõu
kogu liikmena osales ta Venemaa
valitsuse sellise poliitika kujundami
ses, mis ohustab Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust.

25.7.2014

Endine Venemaa Föderatsiooni jul
geolekunõukogu alaline liige. Riigi
julgeolekuküsimustes nõu andva ja
neid küsimusi koordineeriva julgeo
lekunõukogu liikmena osales ta Ve
nemaa valitsuse sellise poliitika ku
jundamises, mis ohustab Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

Sünniaeg: 10.7.1981

Riigiduuma liige.

25.7.2014

Sünnikoht: Kuibyshev (Samara)

Riigiduuma liikmena kuulutas ta
Moskvas välja tunnustamata „Do
netski Rahvavabariigi“ „de facto saat
konna“ avamise; ta osaleb Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavas
või ohustavas tegevuses.

Sünniaeg: 1.9.1950
Sünnikoht: Kurumoch,
Kuibyshevi oblast

Sünniaeg: 15.12.1950
Sünnikoht: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/45

Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma kehakultuuri-, spordi- ja
noorteküsimuste komisjoni esimees.

L 67/46

Euroopa Liidu Teataja
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82.

Pavel Yurievich
GUBAREV

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 10.2.1983 (või
10.3.1983)
Sünnikoht: Sievierodonetsk

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

14.3.2017

Põhjendused

Üks „Donetski Rahvavabariigi“ ise
hakanud juhtidest. Ta nõudis Vene
maa sekkumist Ukraina idaosas,
sealhulgas Vene rahuvalvajate lähe
tamist piirkonda. Ta oli seotud Igor
Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tava või ohustava tegevuse eest. Gu
barev vastutas inimeste värbamise
eest separatistide relvajõududesse.

Loetellu kand
mise kuupäev

25.7.2014

Vastutab piirkondliku valitsushoone
hõivamise eest Donetskis koos vene
meelsete jõududega ning ta kuulutas
end nn rahvakuberneriks.
Vaatamata sellele, et ta vahistati
Ukraina territoriaalse terviklikkuse
ohustamise eest ning seejärel vabas
tati, on ta jätkanud olulise rolli eten
damist separatistide tegevuses, kah
justades nii Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltu
matust.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Sünniaeg: 5.7.1983 või
10.3.1983
Sünnikoht: Kakhovka (Hersoni
oblast)

Endise „välisministrina“ vastutas ta
nn Donetski Rahvavabariigi kaits
mise eest, kahjustades nii Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust. Selle ameti
koha vastuvõtmisega ja sellel ameti
kohal tegutsemisega on ta toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavat tegevust ja poliitikat. Toetab
endiselt aktiivselt separatistlikku te
gevust ja poliitikat.
„Donetski Rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogu liige.

25.7.2014

14.3.2017
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84.

Tuvastamisandmed

Fyodor Dmitrievich Sünniaeg: 7.2.1960
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Sünnikoht: Donetsk

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Sünniaeg: 2.4.1956
Sünnikoht: Odessa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
KAUROV

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

„Donetski Rahvavabariigi“ endine
„asekaitseminister“. Ta on seotud
Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastu
tab Ukraina territoriaalset terviklik
kust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustava või ohustava tegevuse
eest. Selle ametikoha vastuvõtmisega
ja sellel ametikohal tegutsemisega
on Berezin toetanud Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust kahjustavat tegevust ja
poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt
separatistlikku tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

Nn Novorossija Vabariigi isehaka
nud „president“, kes on kutsunud
Venemaad üles lähetama vägesid
Ukrainasse. Selle ametikoha vastu
võtmisega ja sellel ametikohal tegut
semisega on ta toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust ja poliitikat.

(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

86.

L 67/47

Sünniaeg: 23.6.1972 (või
23.7.1972)
Sünnikoht: Vinnytsia oblast

Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tava tegevuse eest vastutava Igor
Strelkovi/Girkini vanemnõunik. Selle
ametikoha vastuvõtmisega ja sellel
ametikohal tegutsemisega on Zdri
liuk toetanud Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltu
matust kahjustavat tegevust ja polii
tikat.
Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

L 67/48
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89.

Oksana
TCHIGRINA,

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: tõenäoliselt
23.7.1981

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

14.3.2017

Põhjendused

„Luganski Rahvavabariigi“ nn valit
suse pressiesindaja, kes tegi avaldusi,
milles õigustatakse muu hulgas
Ukraina sõjalennuki allatulistamist,
pantvangide võtmist, ebaseaduslike
relvastatud rühmituste võitlustege
vust, mis on seetõttu kahjustanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja ühtsust.

Loetellu kand
mise kuupäev

30.7.2014

LNRi pressiteenistuse aktiivne töö
taja.

Sünniaeg: 13.1.1954
Sünnikoht: Dzerzhynsk
(Donetski oblast)

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

„Donetski Rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogu endine liige ja nn
ülemnõukogu endine esimees, kes
oli sellise poliitika algatajate ja sel
lise ebaseadusliku „referendumi“
korraldajate hulgas, mis viis „Do
netski Rahvavabariigi“ väljakuuluta
miseni, millega rikuti Ukraina terri
toriaalset terviklikkust, suveräänsust
ja ühtsust.

30.7.2014

Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust ja poliitikat.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Sünniaeg: 27.11.1967
Sünnikoht: Simferopol, Krimm

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Sünniaeg: 26.6.1976
Sünnikoht: Donetsk

Võttes vastu nn Krimmi Vabariigi
nn siseministri ametikoha, millele
Venemaa president nimetas ta
5. mail 2014 (dekreet nr 301), ning
oma tegevusega nn siseministrina
on ta kahjustanud Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja
ühtsust.

30.7.2014

Asus 7. augustil 2014 Alexander
Borodai asemel „Donetski Rahvava
bariigi“ nn peaministri ametisse.
Praegu „Donetski Rahvavabariigi“
nn juht. Selle ametikoha vastuvõt
misega ja sellel ametikohal tegutse
misega on Zakharchenko toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

14.3.2017
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97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (teise
nimega „Tsaar“)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 14.10.1974
Sünnikoht: Gorsky

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Sünniaeg: 21.1.1983
Sünnikoht: Debaltsevo

(Мирослав
Владимирович
РУДЕНКО)
Myroslav
Volodymyrovych

L 67/49

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Asus 14. augustil 2014 Igor Strel
kovi/Girkini asemel „Donetski Rah
vavabariigi“ nn kaitseministri ame
tisse. Ta on väidetavalt juhtinud ala
tes 2014. aasta aprillist separatist
likku võitlejate üksust Donetskis ja
lubanud lahendada strateegilise üle
sande tõrjuda Ukraina sõjalist agres
siooni. Seetõttu on Kononov toeta
nud Ukraina territoriaalset terviklik
kust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

Seotud „Donbassi omakaitsega“. Ta
on muu hulgas teatanud, et nad jät
kavad võitlust ülejäänud riigis. See
tõttu on Rudenko toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ja poliitikat. „Donetski Rah
vavabariigi rahvusnõukogu“ liige.

12.9.2014

Nn Donetski Rahvavabariigi endine
„riikliku julgeoleku minister“. Seo
tud Vladimir Antyufeyeviga, kes on
vastutav „Donetski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemis
tegevuse“ eest. Seetõttu on ta toeta
nud Ukraina territoriaalset terviklik
kust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavat tegevust ja poliitikat.
Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust või poliitikat. Juhib
„Donbassi vabatahtlike liitu“.

12.9.2014

RUDENKO

(Мирослав
Володимирович
РУДЕНКО)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Võimalik sünnikuupäev:
27.12 1977

L 67/50
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103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 26.7.1956
Sünnikoht: Cioburciu, Slobozia
piirkond, praegune Moldova
Vabariik

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Sünniaeg: 23.5.1971
Sünnikoht: Dzhankoy

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

14.3.2017

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

„Donetski Rahvavabariigi“ endine
nn asepeaminister sotsiaalküsimuste
vallas. Seotud Vladimir Antyufeye
viga, kes oli vastutav „Donetski Rah
vavabariigi valitsuse“ separatistliku
„valitsemistegevuse“ eest. Seetõttu
on ta toetanud Ukraina territoriaal
set terviklikkust, suveräänsust ja sõl
tumatust kahjustavat tegevust ja po
liitikat. Venemaa asepeaministri
Dmitry Rogozini soosik. „Donetski
Rahvavabariigi“ ministrite nõukogu
administratsiooni ülem.

12.9.2014

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

12.9.2014

Endine Krimmi nn esimene asepea
minister. Sheremetil oli tähtis roll
Krimmi Venemaaga ühinemist käsit
leva 16. märtsi referendumi korral
damisel ja läbiviimisel. Väidetavalt
juhtis Sheremet referendumi ajal
Moskva-meelseid „omakaitsejõude“
Krimmis. Seetõttu on ta toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavat tegevust ja poliitikat.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

Valiti 18. septembril 2016 ebasea
duslikult annekteeritud Krimmi
poolsaart esindavaks Riigiduuma
liikmeks.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Sünniaeg: 6.8.1960
Sünnikoht: Stepnoy Dvorets

Endine Riigiduuma välisasjade ko
misjoni esimene aseesimees. Hääle
tas 20. märtsil 2014 föderaalse põ
hiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb
Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Ve
nemaa Föderatsiooni koosseisu ning
Venemaa Föderatsioonis uute föde
raalüksuste, Krimmi Vabariigi ja fö
deraalstaatusega Sevastopoli linna
moodustamist.
Praegu suhteid SRÜ riikidega, Euraa
sia integratsiooni ja suhteid kaas
maalastega käsitleva Venemaa Föde
ratsiooni Riigiduuma komisjoni esi
mees.

12.9.2014

14.3.2017
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111.

Vladimir
Stepanovich
NIKITIN

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 5.4.1948
Sünnikoht: Opochka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Sünniaeg: 21.3.1964
Sünnikoht: Rudny, Kostanai
oblast, Kasahhi NSV

Sünniaeg: 28.5.1953
Sünnikoht: Pushkin

L 67/51

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Endine Riigiduuma liige ning suh
teid SRÜ riikidega, Euraasia integrat
siooni ja suhteid kaasmaalastega kä
sitleva Riigiduuma komisjoni endine
esimene
aseesimees.
Hääletas
20. märtsil 2014 föderaalse põhi
seaduseelnõu poolt, mis käsitleb
Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Ve
nemaa Föderatsiooni koosseisu ning
Venemaa Föderatsioonis uute föde
raalüksuste, Krimmi Vabariigi ja fö
deraalstaatusega Sevastopoli linna
moodustamist.

12.9.2014

Endine Riigiduuma liige ning suh
teid SRÜ riikidega, Euraasia integrat
siooni ja suhteid kaasmaalastega kä
sitleva Riigiduuma komisjoni endine
esimene
aseesimees.
Hääletas
20. märtsil 2014 föderaalse põhi
seaduseelnõu poolt, mis käsitleb
Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Ve
nemaa Föderatsiooni koosseisu ning
Venemaa Föderatsioonis uute föde
raalüksuste, Krimmi Vabariigi ja fö
deraalstaatusega Sevastopoli linna
moodustamist.

12.9.2014

Endine Riigiduuma liige. Endine Rii
giduuma
asespiiker.
Hääletas
20. märtsil 2014 föderaalse põhi
seaduseelnõu poolt, mis käsitleb
Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Ve
nemaa Föderatsiooni koosseisu ning
Venemaa Föderatsioonis uute föde
raalüksuste, Krimmi Vabariigi ja fö
deraalstaatusega Sevastopoli linna
moodustamist.

12.9.2014

Praegu keskvalimiskomisjoni liige.

L 67/52
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 8.2.1963
Sünnikoht: Chisinau

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

14.3.2017

Põhjendused

Endine Riigiduuma liige. Endine Rii
giduuma saadik, Venemaa Föderat
siooni sõjalis-tööstusliku kompleksi
arenguga seotud seadusandlikke sät
teid käsitleva riigiduuma komisjoni
esimees. Ta on Ühtse Venemaa täh
tis liige ja ärimees, kes on teinud
Ukrainasse ja Krimmi suuri inves
teeringuid.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.9.2014

Hääletas 20. märtsil 2014 föde
raalse põhiseaduseelnõu poolt, mis
käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõt
mist Venemaa Föderatsiooni koos
seisu ning Venemaa Föderatsioonis
uute föderaalüksuste, Krimmi Vaba
riigi ja föderaalstaatusega Sevasto
poli linna moodustamist.
Praegu Venemaa Föderatsiooni föde
ratsiooninõukogu liige.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Sünniaeg: 29.9.1982 või
23.9.1982

„Luganski keskvalimiskomisjoni“ en
dise juhina vastutas ta nn valimiste
korraldamiste eest 2. novembril
2014 „Luganski Rahvavabariigis“.
Nende „valimistega“ rikuti Ukraina
õiguskorda ja seetõttu olid need
ebaseaduslikud. 2015. aasta oktoo
bris nimetati ta „Luganski Rahvava
bariigi“ nn justiitsministriks.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega ning ebaseaduslike valimiste
korraldamisega on ta seega aktiivselt
toetanud Ukraina territoriaalset ter
viklikkust, suveräänsust ja sõltuma
tust kahjustavaid tegevusi ja poliiti
kaid ning Ukraina edasist destabili
seerimist.

29.11.2014

14.3.2017
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121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (teise
nimega Oleh
AKIMOV)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 15.9.1981
Sünnikoht: Lugansk

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

L 67/53

Põhjendused

„Luganski Rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogus „Luganski Majandus
liidu“ saadik. Kandideeris nn vali
mistel 2. novembril 2014 „Luganski
Rahvavabariigi“ nn juhi kohale.
Nende „valimistega“ rikuti Ukraina
õiguskorda ja seetõttu olid need
ebaseaduslikud. Alates 2014. aastast
on ta „Luganski Rahvavabariigi“ nn
ametiühingute ühenduse „esimees“
ja „rahvusnõukogu“ liige.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega ning ebaseaduslikel „valimistel“
ametlikult kandideerimisega on ta
seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

Toetab aktiivselt Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust kahjustavat tegevust ja
poliitikat.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, teise

nimega. Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

või Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Sünniaeg: 21.2.1970

Endine „Luganski Rahvavabariigi“
nn tervishoiuminister. Kandideeris
„valimistel“ 2. novembril 2014 „Lu
ganski Rahvavabariigi“ nn juhi ko
hale.
Nende „valimistega“ rikutakse Ukrai
na õiguskorda ja seetõttu on need
ebaseaduslikud.
Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega ning
ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult
kandideerimisega on ta seega aktiiv
selt toetanud Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltu
matust kahjustavaid tegevusi ja po
liitikaid ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

29.11.2014

L 67/54

Euroopa Liidu Teataja

ET

Nimi

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO,
teise nimega Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 7.8.1957
Sünnikoht: Stalino (nüüd
Donetsk)

SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

124.

Aleksandr
Igorevich KOFMAN
(teise nimega
Oleksandr
KOFMAN)
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

14.3.2017

Põhjendused

„Donetski Rahvavabariigi“ nn parla
mendi liige, Donbassi miilitsa eriük
suse veteranide liidu esimees ning
rahvaliikumise „Vaba Donbass“ liige.
Kandideeris „valimistel“ 2. novembril
2014 „Donetski Rahvavabariigi“ nn
juhi kohale. Nende „valimistega“ ri
kuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu
olid need ebaseaduslikud.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega ning ebaseaduslikel „valimistel“
ametlikult kandideerimisega on ta
seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.

Sünniaeg: 30.8.1977
Sünnikoht: Makiivka (Donetski
oblast)

„Donetski Rahvavabariigi“ endine
nn välisminister ja „parlamendi“ nn
esimene asespiiker. Kandideeris eba
seaduslikel „valimistel“ 2. novembril
2014 „Donetski Rahvavabariigi“ nn
juhi kohale. Nende „valimistega“ ri
kuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu
olid need ebaseaduslikud.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega ning ebaseaduslikel „valimistel“
ametlikult kandideerimisega on ta
seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist. Toetab en
diselt aktiivselt separatistlikku tege
vust või poliitikat.

29.11.2014

14.3.2017
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125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 23.2.1969
Sünnikoht: Belozernoe küla,
Romodanovskiy rajoon, NSVL

Ravil Zakariyovych
(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Põhjendused

„Donetski Rahvavabariigi“ endine
„peaministri esimene asetäitja“ ning
endine „peaprokurör“.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

KHALIKOV

126.
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Sünniaeg: 3.2.1963
Sünnikoht: Moskva

Dmitrii
Aleksandrovich

Endine „Luganski Rahvavabariigi“
nn peaministri asetäitja rahanduskü
simustes.

29.11.2014

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega on
ta aktiivselt toetanud Ukraina terri
toriaalset terviklikkust, suveräänsust
ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi
ja poliitikaid ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Jätkab LNRi separatistlike struktuu
ride rahastamist.

127.

Oleg Evgenevich

Sünniaeg: 29.8.1969

BUGROV

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
Oleh Yevhenovych
(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

BUHROV

128.

Endine „Luganski Rahvavabariigi“
nn kaitseminister.

Sünniaeg: 11.3.1976
Sünnikoht: Dzhambul/Jambul
(Kasahstan), praegu Taraz

Endine „Luganski Rahvavabariigi“
nn hariduse, teaduse, kultuuri ja re
ligiooni minister.
Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega on
ta seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.

29.11.2014
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129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV (teise

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 17.3.1963
Sünnikoht: Arhangelsk

nimega Yevhen
Eduardovych
MYCHAYLOV)

(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK (teise
nimega Igor
Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Põhjendused

Endine „Donetski Rahvavabariigi“
nn ministrite nõukogu minister (va
litsusküsimuste
administratsiooni
ülem).

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

14.3.2017

Sünniaeg: 15.3.1961
Sünnikoht: Vodyanske,
Dobropillja rajoon, Donetski
oblast
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Endine „Donetski Rahvavabariigi“
nn haridusminister.

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.
Praegu „Donetski Rahvavabariigi“
„peaministri“ eranõunik.

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (teise
nimega Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Sünniaeg: 10.5.1980 või
21.10.1983

„Donetski rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogu liige.

Sünnikoht: Snezhnoye,
Donetski oblast

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

г. Снежное, Донецкой области

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO (teise
nimega Vladislav
Nykolayevich
DEYNEGO)
(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Sünniaeg: 12.3.1964
Sünnikoht: Romny, Sumõ
oblast
Ромны, Сумская область

„Luganski Rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogu „asejuhataja“.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

29.11.2014

14.3.2017
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136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, teise
nimega Givi

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 19.7.1980
Sünnikoht: Ilovaisk

(Михаил Сергеевич
Mykhaylo
Serhiyovych
TOLSTYKH

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich
BASURIN

Ukraina idaosas toimuvas võitluses
osaleva relvastatud separatistliku
rühmituse „Somali“ komandör.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Ta on endiselt „Donetski Rahvavaba
riigi“ aktiivne sõjakomandör.

Sünniaeg: 27.6.1966
Sünnikoht: Donetsk

„Donetski Rahvavabariigi“ kaitsemi
nisteeriumi pressiesindaja.

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)
Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

Ta on endiselt Ukraina idaosas toi
muva separatistliku tegevuse ak
tiivne toetaja.

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН

138.

Põhjendused

Selles ametis on ta aktiivselt toeta
nud Ukraina territoriaalset terviklik
kust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid
ning Ukraina edasist destabiliseeri
mist.

ТОЛСТЫХ)

137.

L 67/57

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Sünniaeg: 20.5.1972 või
30.5.1972

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Sünnikoht: Lugansk

Endine seadusevastase „Luganski
Rahvavabariigi“ nn justiitsminister.
Alates 2015. aasta oktoobrist „Lu
ganski Rahvavabariigi“ nn keskvali
miskomisjoni esimees.

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.
Praegu „Luganski Rahvavabariigi“
nn keskvalimiskomisjoni esimees.

139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Sünniaeg: 2.7.1973
Sünnikoht: Lysychansk,
Luganski oblast, NSVL
Лисичанск Луганской области
УССР

„Luganski Rahvavabariigi“ nn minis
trite nõukogu endine „aseesimees“.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015
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140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (teise
nimega KUZOVLEV)

Sünniaeg: 7.1.1967

(Сергей Юрьевич

Мичуринск, Тамбовская
область

ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ))

141.

Tuvastamisandmed

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Sünnikoht: Michurinsk,
Tambovi oblast

Sünniaeg: 20.1.1988
Sünnikoht: Krasnoarmëisk
(Krasnoarmeisk)

Kateryna
Volodymyrivna
FILIPPOVA

(Катерина
Володимирівна

Aleksandr
Yurievich
TIMOFEEV

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)

Põhjendused

„Luganski Rahvavabariigi“ omakaitse
nn ülemjuhataja.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

Endine „Donetski Rahvavabariigi“
nn justiitsminister.

16.2.2015

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega on
ta seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.
Praegu Alexander Vladimirovich
Zakharchenko assistent.

ФIЛIППОВА

142.

14.3.2017

Sünniaeg: 15.5.1971
Sünnikoht: Nevinnomyssk,
Stavropoli krai
Невинномысск,
Ставропольский край

Oleksandr
Yuriyovych
TYMOFEYEV

„Donetski Rahvavabariigi“ nn rahan
dus- ja maksustamise minister.

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

143.

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

Sünniaeg: 5.1.1967
Sünnikoht: Baranykivka,
Bilovodski rajoon, Luganski
oblast
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

„Luganski Rahvavabariigi“ nn sisse
tulekute ja maksustamise minister.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

14.3.2017
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144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 22.4.1985
Sünnikoht: Kherson

L 67/59

Põhjendused

„Donetski Rahvavabariigi“ nn kom
munikatsiooniminister.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor
Viacheslavovych
YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Sünniaeg: 10.12.1976
Sünnikoht: Lugansk

BESEDINA

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

Sünniaeg: 25.7.1978 (või
23.3.1975)

„Luganski Rahvavabariigi“ nn pea
prokurör.

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)

Sünnikoht: Krasny Luch,
Vorošilovgrad, Luganski oblast

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

Sünniaeg: 8.5.1956

Endine esimene asekaitseminister
(kuni 17. novembrini 2015), kes
osales selles ametis Vene vägede Uk
rainasse lähetamise toetamises.

Zaur Raufovych
ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

16.2.2015

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega on
ta seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.

Olha Ihorivna

146.

Endine „Luganski rahvavabariigi“ nn
majandusarengu- ja kaubandusmi
nister.

Sünnikoht: Kaunas, Leedu

Venemaa kaitseministeeriumi prae
guse struktuuri kohaselt osaleb ta
selles ametis Venemaa valitsuse po
liitikate kujundamises ja rakendami
ses. Need poliitikad ohustavad
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust.
Praegu töötab Rosatomis.

16.2.2015

16.2.2015
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150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Tuvastamisandmed

14.3.2017

Põhjendused

Sünniaeg: 11.9.1937

Riigiduuma liige.

Sünnikoht: Tchassov Yar,
Ukraina

Ta külastas nn Donetski Rahvavaba
riiki ja tegi oma visiidi ajal separa
tiste toetavaid avaldusi. Samuti ni
metati ta nn Donetski Rahvavaba
riigi aukonsuliks Venemaa Föderat
sioonis.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Hääletas 20. märtsil 2014 föde
raalse põhiseaduseelnõu poolt, mis
käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõt
mist Venemaa Föderatsiooni koos
seisu ning Venemaa Föderatsioonis
uute föderaalüksuste, Krimmi Vaba
riigi ja föderaalstaatusega Sevasto
poli linna moodustamist.
Praegu Riigiduuma kultuurikomis
joni esimene aseesimees.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Sünniaeg: 28.8.1977
Sünnikoht: Bekabad,
Usbekistani NSV

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.
Riigiduuma rahvusküsimuste komis
joni aseesimees.
2014. aastal nimetati Balbek
„Krimmi Vabariigi“ ministrite nõu
kogu aseesimeheks, kelle ülesandeid
täites toetas ta ebaseaduslikult an
nekteeritud Krimmi poolsaare inte
greerimist Venemaa Föderatsiooni,
mille eest anti talle medal „Krimmi
Vabariigi kaitsmise eest“. Ta toetas
Krimmi annekteerimist oma avalike
avaldustega, sealhulgas Ühtse Vene
maa (Krimmi filiaal) veebisaidi kon
tol, ning artikliga, mis avaldati
3. juulil 2016 NTV veebisaidil.

9.11.2016

14.3.2017
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153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 20.10.1972
Sünnikoht: Simferopol,
Ukraina NSV

L 67/61

Põhjendused

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

Loetellu kand
mise kuupäev

9.11.2016

Finantsturge käsitleva duumakomis
joni liige.
2014. aasta märtsis nimetati Bakha
rev „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu
aseesimeheks ning 2014. aasta au
gustis kõnealuse organi esimeseks
aseesimeheks. Ta on tunnistanud
oma osalemist 2014. aastal toimu
nud sündmustes, mis tõid kaasa
Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku
annekteerimise, mida ta on ka avali
kult toetanud, sealhulgas intervjuus,
mis avaldati 22. märtsil 2016 veebi
saidil gazetakrimea.ru ja 23. augustil
2016
veebisaidil
c-pravda.ru.
„Krimmi Vabariigi“ nn ametivõimud
on talle andnud ordeni „Kohuse
tundlikkuse eest“.

Sünniaeg: 17.10.1969
Sünnikoht: Kular Ust-Yansky
piirkond, Jakuutia ANSV

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevas
topoli linna esindav liige Riigiduu
mas.
Maksustamist käsitleva duumako
misjoni liige.
Sevastopoli kohaliku omavalitsuse
liikmena toetas ta 2014. aasta vee
bruaris ja märtsis nn rahvalinnapea
Alexei Chaliy tegevust. Ta on avali
kult tunnistanud oma osalemist
2014. aastal toimunud sündmustes,
mis tõid kaasa Krimmi ja Sevasto
poli ebaseadusliku annekteerimise,
mida ta on ka avalikult toetanud,
sealhulgas oma isiklikul veebisaidil
ja intervjuus, mis avaldati 21. vee
bruaril 2016 veebisaidil nationnews.ru.
Annekteerimisprotsessis osalemise
eest anti talle Venemaa riiklik orden
„Emamaa eest täidetud kohustuste
eest“ (II järk).

9.11.2016
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155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 3.8.1981
Sünnikoht: Simferopol,
Ukraina NSV

14.3.2017

Põhjendused

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

Loetellu kand
mise kuupäev

9.11.2016

Finantsturge käsitleva duumakomis
joni liige.
2014. aasta märtsis nimetati Ko
zenko „Krimmi Vabariigi“ riiginõu
kogu aseesimeheks. Ta on avalikult
tunnistanud oma osalemist 2014.
aastal toimunud sündmustes, mis
tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli
ebaseadusliku annekteerimise, mida
ta on ka avalikult toetanud, sealhul
gas intervjuus, mis avaldati 12. märt
sil 2016 veebisaidil gazetacrimea.ru.
Annekteerimisprotsessis osalemise
eest andsid kohalikud nn ametivõi
mud talle medali „Krimmi Vabariigi
kaitsmise eest“.

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Sünniaeg: 24.6.1965
Sünnikoht: Belogorsk, Ukraina
NSV

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.
Riigiduuma
liige.

kulutuurikomisjoni

Ta on olnud Krimmi Autonoomse
Vabariigi ülemnõukogu liige alates
2012. aastast ning toetas alates
2014. aasta märtsist ebaseaduslikult
annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli
integreerimist Venemaa Föderat
siooni. 2014. aasta septembris valiti
Savchenko „Krimmi Vabariigi“ riigi
nõukogusse. Ta on mitmel korral
avalike avaldustega kaitsnud Krimmi
ja Sevastopoli ebaseaduslikku an
nekteerimist, sealhulgas intervjuu
des, mis avaldati 2. aprillil 2016 ja
20. augustil 2016 veebisaidil
c-pravda.ru. 2014. aastal anti talle
Venemaa riiklik orden „Emamaa
eest täidetud kohustuste eest“ (II järk)
ning 2015. aastal andsid „Krimmi
Vabariigi“ nn ametivõimud talle or
deni „Kohusetundlikkuse eest“.

9.11.2016

14.3.2017

Euroopa Liidu Teataja

ET

Nimi

157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 4.7.1971
Sünnikoht: Simferopol,
Ukraina NSV

L 67/63

Põhjendused

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

Loetellu kand
mise kuupäev

9.11.2016“

Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia inte
gratsiooni ja suhteid kaasmaalastega
käsitleva Venemaa Föderatsiooni
Riigiduuma komisjoni liige.
2014. aasta septembris valiti Shpe
rov „Krimmi Vabariigi“ riiginõuko
gusse.
Ta on avalikult tunnistanud (sealhul
gas intervjuus, mis avaldati 3. sep
tembril 2016 veebisaidil ldpr-rk.ru)
oma osalemist 2014. aastal toimu
nud sündmustes, mis tõid kaasa
Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku
annekteerimise, ning eelkõige oma
rolli poolsaare ebaseadusliku annek
teerimise küsimuses peetava ebasea
dusliku referendumi korraldamisel.

ÜKSUSED

Nimi

„10.

Nn Donbassi
omakaitse (People's
Militia) „Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса“

Tuvastamisandmed

Sotsiaalmeedia:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38–099-445–63-78;
+ 38–063-688–60-01;
+ 38–067-145–14-99;
+ 38–094-912–96-60;
+ 38–062-213–26-60
Email: voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
Vabatahtlike telefoninumber
Venemaal:
+ 7 (926) 428–99-51
+ 7 (967) 171–27-09
E-post: novoross24@mail.ru
Aadress: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

Põhjendused

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik
rühm, mis vastutab Ukraina idaosas
Ukraina valitsusvägede vastu võitle
mise eest, ohustades nii Ukraina sta
biilsust ja julgeolekut. Muu hulgas
võttis võitlejate rühm 2014. aasta
aprilli alguses Ukraina idaosas enda
kontrolli alla mitu valitsushoonet,
kahjustades nii Ukraina territoriaal
set terviklikkust, suveräänsust ja sõl
tumatust. On seotud Pavel Gubare
viga, kes vastutab piirkondliku valit
suse hoone hõivamise eest Donets
kis koos venemeelsete vägedega ja
ta on ennast kuulutanud „rahvaku
berneriks“.

Loetellu kand
mise kuupäev

25.7.2014
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11.

Tuvastamisandmed

„Vostoki pataljon“

Sotsiaalmeedia:

‘Батальон Восток’

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

14.3.2017

Põhjendused

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik
rühm, mida peetakse Ukraina idao
sas üheks kõige tähtsamaks rüh
maks. Vastutab Ukraina idaosas
Ukraina valitsusvägede vastu võitle
mise eest, ohustades nii Ukraina sta
biilsust ja julgeolekut.

Loetellu kand
mise kuupäev

25.7.2014

Osales aktiivselt sõjalistes operat
sioonides, mille tulemusel hõivati
Donetski lennujaam.
„Donetski Rahvavabariigi“ relvajõu
dude nn esimese sõjaväekorpuse
osa.

21.

JOINT-STOCK
COMPANY
ALMAZ-ANTEY
AIR AND SPACE
DEFENCE
CORPORATION
Акционерное
общество „Концерн
воздушнокосмической
обороны „Алмаз –
Антей

41 ul.Vereiskaya, Moscow
121471, Russia;
veebisait: almaz-antey.ru;
e-posti aadress antey@almazantey.ru

Almaz-Antey on Venemaa riigiette
võte. Ta toodab õhutõrjerelvi, seal
hulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida
ta tarnib Venemaa armeele. Vene
maa ametivõimud on andnud
Ukraina idaosas tegutsevatele sepa
ratistidele raskerelvi, aidates kaasa
Ukraina destabiliseerimisele. Separa
tistid kasutavad neid relvi muu hul
gas lennukite allatulistamiseks. Riigi
ettevõttena aitab Almaz-Antey seega
kaasa Ukraina destabiliseerimisele.

30.7.2014

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

16.2.2015

(teise nimega
CONCERN
ALMAZ-ANTEY;
ALMAZ-ANTEY
CORP; (teise
nimega ALMAZANTEY DEFENSE
CORPORATION;
(teise nimega
ALMAZ-ANTEY
JSC; Концерн ВКО
„Алмаз – Антей;
)

30.

Sparta pataljon
Батальон ‘Спарта’

Üksust juhib loetellu kantud isik Ar
seny PAVLOV ja üksus on seega te
maga seotud.
„Donetski Rahvavabariigi“ nn „esi
mese sõjaväekorpuse“ osa.

14.3.2017
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31.

Somali pataljon
Батальон ‘Сомали’

Tuvastamisandmed

L 67/65

Põhjendused

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Üksust juhib loetellu kantud isik
Mikhail TOLSTYKH (teise nimega
Givi) ja üksus on seega temaga seo
tud.
„Donetski Rahvavabariigi“ nn „esi
mese sõjaväekorpuse“ osa.

33.

Prizraki brigaad
Бригада ‘Призрак’

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

16.2.2015

„Luganski Rahvavabariigi“ nn „teise
sõjaväekorpuse“ osa.

35.

Kalmiuse pataljon
Батальон ‘Кальмиус’

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

16.2.2015

„Donetski Rahvavabariigi“ nn „esi
mese sõjaväekorpuse“ osa.

36.

Surmapataljon
Батальон ‘Смерть’

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.
„Luganski Rahvavabariigi“ nn „teise
sõjaväekorpuse“ osa.

16.2.2015
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37.

Rahvaliikumine
„NOVOROSSIYA“
Движение
Новороссия

Tuvastamisandmed

14.3.2017

Põhjendused

Rahvaliikumine „Novorossiya“/„Uus
Venemaa“ asutati 2014. aasta no
vembris Venemaal ning seda juhib
Vene ohvitser Igor Strelkov/Girkin
(arvatavasti Venemaa Föderatsiooni
relvajõudude peastaabi (GRU) luure
peadirektoraadi töötaja).
Liikumise kindlaksmääratud sihtide
kohaselt on selle eesmärk anda iga
külgset tulemuslikku abi „Novoros
siyale“, sealhulgas Ukraina idaosa
võitlejate abistamise teel, toetades
seega Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavaid poliitikaid.
Seotud isikuga, kes on kantud
Ukraina territoriaalset terviklikkust
kahjustavate isikute loetellu.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015“
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/438,
13. märts 2017,
millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine abamektiini heakskiitmise
tingimustega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitse
vahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti
selle artikli 13 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni direktiiviga 2008/107/EÜ (2) lisati toimeaine abamektiin nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse
akaritsiidi ja insektitsiidina kasutatava toimeainena. Direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud toimeaineid loetakse
määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heakskiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL)
nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 lõikele 1 esitas toimeaine tootja Syngenta Crop Protection AG
määratud referentliikmesriigile Madalmaadele 29. augustil 2013 taotluse abamektiini heakskiitmise tingimuste
muutmiseks, et näha ette selle kasutamine nematitsiidina. Kõnealuse määruse artikli 9 lõike 3 kohaselt teatasid
Madalmaad taotlejale, muudele liikmesriikidele, Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „amet“) ja komisjonile
18. märtsil 2014, et taotlus on vastuvõetav.

(3)

Määratud referentliikmesriik Madalmaad hindas kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 sätetega
toimeaine abamektiini uut kasutusviisi seoses selle võimaliku mõjuga inimeste ja loomade tervisele ning
keskkonnale ning esitas komisjonile ja ametile 14. aprillil 2015 esialgse hindamisaruande. Kõnealuse määruse
artikli 12 lõike 3 kohaselt nõuti taotlejalt lisateavet. Madalmaad hindasid lisateavet ja esitasid komisjonile ja
ametile 15. veebruaril 2016 ajakohastatud esialgse hindamisaruande.

(4)

29. aprillil 2016 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (5) selle kohta, kas toimeaine abamektiini
uued kasutusviisid vastavad määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.
Komisjon esitas abamektiini käsitleva hindamisaruande esialgse lisandi ja määruse eelnõu alalisele taime-, looma-,
toidu- ja söödakomiteele 7. detsembril 2016.

(5)

Taotlejal paluti esitada märkusi läbivaatamisaruande kohta.

(6)

Vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul on ühe või mitme iseloomuliku
kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et taimekaitsevahendi kasutamisel nematitsiidina on täidetud määruse (EÜ)
nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmisnõuded. Seega on asjakohane lubada kasutada toimeainet
abamektiini nematitsiidina.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 2 kohaselt koostoimes artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut
arvestades on vajalik ja asjakohane kõnealune kasutusviis teatavatel tingimustel heaks kiita ning nõuda taotlejalt
kinnitava lisateabe esitamist.

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(2) Komisjoni 25. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/107/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete
abamektiini, epoksikonasooli, fenpropimorfi, fenpüroksimaadi ja tralkoksüdiimi lisamisega (ELT L 316, 26.11.2008, lk 4).
(3) Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).
(4) Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ)
nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).
(5) EFSA Journal 2014;12(5):3692. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.
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(8)

Abamektiini heakskiitmisel nähti ette, et teatavad kinnitavad andmed esitatakse kahe aasta jooksul alates direktiivi
2008/107/EÜ jõustumisest. Taotleja, kelle taotluse alusel abamektiin heaks kiideti, esitas nõutud teabe, mida
hindasid Madalmaad. Esimese hindamise tulemusena kindlaks tehtud ohutu kasutus leidis kinnitust. Seega on
kõnealuse küsimuse käsitlemine lõpetatud ja asjaomast sätet ei ole vaja säilitada.

(9)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. märts 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

14.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/69

LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas asendatakse abamektiini käsitlevas reas 210 veerg „Erisätted“ järgmisega.
„A OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidi, akaritsiidi ja nematitsiidina.
B OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada abamektiini sisaldavat taimekaitsevahendit muude taimede kui
tsitruseliste, salati ja tomati puhul, tuleb pöörata erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3
nimetatud kriteeriumidele ja tagada, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.
Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja
loomatervishoiu alalises komitees 11. juulil 2008 abamektiini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi,
eelkõige selle I ja II liidet, ning alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees 24. jaanuaril 2017 abamektiini kohta
lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande lisandit ning eriti selle I ja II liidet.
Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:
— kasutajate ohutusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;
— jääkidele taimset päritolu toidus ning peavad hindama tarbijate kokkupuudet toidu kaudu;
— mesilaste, sihtorganismide hulka mittekuuluvate lülijalgsete, mullaorganismide, lindude, imetajate ja veeorganismide
kaitsele. Nimetatud kindlakstehtud riskidega seoses tuleks vajaduse korral rakendada riskivähendusmeetmeid, näiteks
puhvervööndid ja ooteperioodid.
Taotleja peab esitama komisjonile, liikmesriikidele ja ametile kinnitava teabe seoses veetöötlusprotsesside mõjuga
joogivees esinevate jääkide omadustele; teave tuleb esitada kahe aasta jooksul alates sellest, kui võetakse vastu juhised,
milles käsitletakse veetöötlusprotsesside mõju hindamist pinna- ja põhjavees esinevate jääkide omadustele.“
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/439,
13. märts 2017,
milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli abil toodetud L-lüsiinsulfaadi kasutamiseks kõikide
loomaliikide söödalisandina
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades
kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise
loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus L-lüsiinsulfaadi söödalisandina kasutamise
lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Escherichia coli GGMCC 3705 abil kääritamise teel toodetud L-lüsiinsulfaadi lubamist kõikide
loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis 16. juuni 2015. aasta (2) ja 26. jaanuari 2017.
aasta arvamustes (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Escherichia coli CGMCC 3705
abil kääritamisega toodetud L-lüsiinsulfaat kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et
seda võib pidada tõhusaks aminohappe lüsiini allikaks kõikide loomaliikide puhul. Peale selle jõudis leidis
toiduohutusamet järeldusele, et mäletsejaliste puhul tuleks söödalisandina kasutatava L-lüsiinsulfaadi täieliku
tõhususe saavutamiseks kaitsta seda lagunemise eest vatsas. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada
turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud
referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Kõnealuse aine hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise
lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas
esitatud tingimustele.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma
„aminohapped, nende soolad ja analoogid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas sätestatud
tingimustele.
(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
(2) EFSA Journal 2015; 13(7): 4155.
(3) EFSA Journal 2017; 15(2):4714.
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. märts 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Maksimum
sisaldus

mg söödalisandit kg täis
sööda kohta, mille niisku
sesisaldus on 12 %

Muud sätted

Loa kehtivus
aja lõpp
ET

Söödalisandi
identifitsee
rimis
number

Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid.

3c323

L-lüsiinsulfaat

Söödalisandi koostis
Graanulid, mis sisaldavad vähe
malt 55 % L-lüsiini ning maksi
maalselt

— 22 % sulfaati.
Toimeaine kirjeldus
L-lüsiinsulfaat, mis on toodetud
Escherichia coli CGMCC 3705 abil
kääritamisega
Keemiline valem: C12H28N4O4 ·
H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)COOH]2SO4
CASi number: 60343-69–3
Analüüsimeetodid (1)
L-lüsiini sisalduse
söödalisandis:

määramiseks

—

10 000

1. Söödalisandi märgistusel
tuleb märkida L-lüsiini si
saldus.
2. L-lüsiinsulfaati võib pre
paraadina turule lasta ja
kasutada söödalisandina.
3. Söödakäitlejad kehtesta
vad söödalisandi ja eelse
gude kasutajatele kasuta
miskorra ja võtavad kor
ralduslikud meetmed, mil
lega vähendatakse sisse
hingamisest
tulenevaid
võimalikke ohte. Kui sel
line kasutamiskord ja sel
lised meetmed ei või
malda kõnealuseid ohte
kõrvaldada või minimee
rida, kasutatakse söödali
sandi ja eelsegude käitle
misel
isikukaitsevahen
deid, sealhulgas respiraa
torit.

2. aprill
2027

14.3.2017

— ioonivahetuskromatograafia
koos kolonnijärgse derivaati
misega ja fotomeetrilise mää
ramisega (IEC-UV/FD) – EN
ISO 17180

—

Euroopa Liidu Teataja

— 4 % niiskust ja

Kõik looma
liigid

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Maksimum
sisaldus

mg söödalisandit kg täis
sööda kohta, mille niisku
sesisaldus on 12 %

Muud sätted

Loa kehtivus
aja lõpp

ET

Sulfaadi määramiseks söödalisan
dis:

14.3.2017

Söödalisandi
identifitsee
rimis
number

— Euroopa farmakopöa mono
graafia 20301
L-lüsiini sisalduse määramiseks se
gasöödas ja söödamaterjalis:

(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Komisjoni 27. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 152/2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 54, 26.2.2009, lk 1).

Euroopa Liidu Teataja

— ioonivahetuskromatograafia
koos kolonnijärgse derivaati
misega ja fotomeetrilise mää
ramisega (IEC-UV) – komisjoni
määrus (EÜ) nr 152/2009 (2)
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/440,
13. märts 2017,
milles käsitletakse Bacillus amyloliquefaciens'e (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL
B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL B-50104) preparaadi kasutamise lubamist
broilerkanade, noorkanade ning vähe levinud kodulinnuliikide nuumlindude ja munalindude
söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd., ärinimega Danisco Animal Nutrition)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades
kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise
loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus Bacillus amyloliquefaciens'e (PTA-6507), Bacillus
amyloliquefaciens'e (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL B-50104) preparaadi kasutamise
lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Selles taotluses käsitletakse Bacillus amyloliquefaciens'e (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL B-50013) ja
Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL B-50104) preparaadi kasutamise lubamist broilerkanade, noorkanade ning vähe
levinud kodulinnuliikide nuumlindude ja munalindude söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite
kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis 24. mai 2016. aasta arvamuses (2) järeldusele, et
kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Bacillus amyloliquefaciens'e (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens'e
(NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL B-50104) preparaat kahjulikku mõju ei loomade ega
inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle preparaadi kasutamine broilerkanadel võib parandada nende
näitajaid. Seda järeldust võib laiendada söödalisandi kasutamisele noorkanade puhul ning ekstrapoleerida vähe
levinud linnuliikide nuumlindudele ja munalindudele. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada
turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud
referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Bacillus amyloliquefaciens'e (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens'e (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens'e
(NRRL B-50104) preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise
tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas
esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee
arvamusega,

(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
(2) EFSA Journal 2016; 14(6): 4505.

14.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/75

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“ ja funktsionaalrühma
„soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas
esitatud tingimustel.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. märts 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Miinimum
sisaldus

Maksimum
sisaldus
Muud sätted

CFU/kg täissöödas, mille
niiskusesisaldus on 12 %

Loa kehtivusaja
lõpp
ET

Söödalisandi
identifitsee
rimis
number

Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.
4b1827

Danisco
(UK) Ltd.
(ärinimi
Danisco
Animal
Nutrition)

Bacillus
amyloliquefaciens
PTA-6507,
Bacillus
amyloliquefaciens
NRRL

Broilerkanad

Bacillus amyloliquefaciens'i PTA- Noorkanad
6507, Bacillus amyloliquefaciens'i
NRRL
Vähe levinud
kodulinnuliik
B-50013 ja Bacillus amylolique ide
faciens'i NRRL B-50104 prepa nuumlinnud
raat, mis sisaldab vähemalt ja
2,5 × 109 CFU/g (kokku) ja iga munalinnud
bakteritüve vähemalt kontsen
tratsioonis 8,3 × 108 g söödali
sandi kohta.
Tahke
Toimeaine kirjeldus
Bacillus amyloliquefaciens'i PTA6507, Bacillus amyloliquefaciens'i
NRRL
B-50013 ja Bacillus amylolique
faciens NRRL B-50104 elujõuli
sed spoorid
Analüüsimeetod (1)
Bacillus amyloliquefaciens'i PTA6507, Bacillus amyloliquefaciens'i
NRRL

—

7,5 × 107

—

1. Söödalisandi ja eelsegu ka
sutusjuhistes tuleb märkida
säilitustemperatuur, kõlblik
kusaeg ja püsivus granulee
rimisel.
2. Sobib kasutada söödas, mis
sisaldab järgmisi lubatud
koktsidiostaatikume: nara
siin/nikarbasiin,
ammoo
niummaduramütsiin, naa
triumlasalotsiid A, naa
triumsalinomütsiin,
naa
triummonensiin,
robeni
diinvesinikkloriid, diklasu
riil, dekokinaat, naatrium
semduramütsiin või nikar
basiin.

14.3.2017

3. Söödakäitlejad kehtestavad
söödalisandi ja eelsegude
kasutajatele kasutamiskorra
ja võtavad korralduslikud
meetmed, millega vähenda
takse söödalisandi kasuta
misest tulenevaid võima
likke ohte. Kui selline kasu
tamiskord ja sellised meet
med ei võimalda kõne
aluseid ohte kõrvaldada või
minimeerida, kasutatakse
söödalisandi ja eelsegude
käitlemisel
isikukaitseva
hendeid.

3. aprill 2027

Euroopa Liidu Teataja

B-50013 ja
Bacillus
amyloliquefaciens
NRRL B-50104

Söödalisandi koostis

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Miinimum
sisaldus

Maksimum
sisaldus
Muud sätted

CFU/kg täissöödas, mille
niiskusesisaldus on 12 %

ET

B-50013 and Bacillus amyloli
quefaciens NRRL B-50104 tu
vastamine ja loendamine söö
dalisandis, eelsegus ja söödas

Loa kehtivusaja
lõpp

14.3.2017

Söödalisandi
identifitsee
rimis
number

— Tuvastamine: impulssväljageelelektroforees (PFGE)
— Loendamine: kuumutami
sele järgnev pindkülvimee
tod (EN 15784)
(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/441,
13. märts 2017,
millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi
piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid
majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96, (1) eriti selle
artikli 11 punkti b,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisas on loetletud Iraagi eelmise valitsuse avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted,
füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja üksused, kelle suhtes rakendatakse kõnealuse määruse alusel 22. mail
2003. aastal väljaspool Iraaki asunud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(2)

8. märtsil 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kustutada ühe kande nende isikute või
üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. märts 2017
Komisjoni nimel
presidendi eest
välispoliitika vahendite talituse juhataja kohusetäitja

(1) ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.
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LISA

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisast kustutatakse järgmine kanne:
„91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Aadress: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad,
Iraq.“
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/442,
13. märts 2017,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),
võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu
määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja
köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay
vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse
määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1
kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu
Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad
impordiväärtused.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. märts 2017
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi
peadirektor
Jerzy PLEWA

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.
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LISA
Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril
(eurot 100 kg kohta)
CN-kood

Kolmanda riigi kood ( )

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

EG

235,2

MA

86,8

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

SN

126,1

TN

194,0

TR

103,4

ZZ

149,1

MA

80,2

TR

183,5

ZZ

131,9

MA

50,8

TR

146,5

ZZ

98,7

EG

44,8

IL

76,4

MA

46,9

TN

49,0

TR

71,9

ZZ

57,8

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

CL

90,0

CN

154,7

US

105,5

ZA

86,6

ZZ

109,2

AR

97,2

CL

157,8

CN

79,1

TR

139,6

ZA

110,3

ZZ

116,8

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Eu
roopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riiki
dega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud
päritolu“.
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/443,
6. märts 2017,
millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa
Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes vastu võetav seisukoht seoses ÜRO eeskirjade nr 3, 4,
6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107,
109, 110, 112, 118, 119, 123 ja 138 muudatusettepanekutega ning sõidukite ehitust käsitleva
konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3.) küberjulgeoleku ja andmekaitse suuniste kaudu muutmise
ettepanekuga
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega 97/836/EÜ (1) ühines liit Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majandus
komisjoni (UNECE) kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel
kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud
tunnistuste vastastikust tunnustamist (edaspidi „1958. aasta muudetud kokkulepe“).

(2)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2000/125/EÜ (2) ühines liit kokkuleppega, mis käsitleb ratassõidukile ning sellele
paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele üldiste tehniliste normide kehtestamist (edaspidi
„paralleelne kokkulepe“).

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/46/EÜ (3) asendati liikmesriikide tüübikinnitussüsteemid liidu
tüübikinnitusmenetlusega ning kehtestati ühtlustatud raamistik, mis sisaldab haldusnorme ja üldisi tehnilisi
nõudeid kõigile uutele sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele. Nimetatud direktiiviga
inkorporeeriti 1958. aasta muudetud kokkuleppe alusel vastu võetud ÜRO eeskirjad ELi tüübikinnitussüsteemi
kas tüübikinnituse nõuetena või alternatiivina liidu õigusaktidele. Alates nimetatud direktiivi vastuvõtmisest on
üha sagedamini hakatud ELi tüübikinnituse raames lõimima liidu õigusaktidesse selliseid ÜRO eeskirju.

(4)

Pidades silmas kogemusi ja tehnika arengut, on vaja kohandada tehnika edusammude arvessevõtmiseks nõudeid,
mis on seotud teatavate elementide või joontega, mille suhtes kohaldatakse ÜRO eeskirju nr 3, 4, 6, 7, 13, 19,
23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118,
119, 123 ja 138.

(5)

Selleks et sätestada ühtsed nõuded sõidukite ehitusele, tuleks muuta sõidukite ehitust käsitlevat konsolideeritud
resolutsiooni (R.E.3.) küberjulgeoleku ja andmekaitse suuniste kaudu, takistamata koostoimelise, ühendatud ja
automatiseeritud juhtimise raames toimuvat arendamist liidu tasandil.

(1) Nõukogu 27. novembri 1997. aasta otsus 97/836/EÜ Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni
kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete
tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist („1958. aasta muudetud kokkulepe“)
(EÜT L 346, 17.12.1997, lk 78).
(2) Nõukogu 31. jaanuari 2000. aasta otsus 2000/125/EÜ, mis käsitleb ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele
seadmetele ja osadele üldiste tehniliste normide kehtestamist käsitleva kokkuleppe sõlmimist („paralleelne kokkulepe“) (EÜT L 35,
10.2.2000, lk 12).
3
( ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja
nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263,
9.10.2007, lk 1).

14.3.2017
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On asjakohane määrata kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel UNECE asjaomastes komiteedes, nimelt
1958. aasta muudetud kokkuleppe halduskomitees ja paralleelse kokkuleppe täitevkomitees kõnealuste ÜRO
dokumentide vastuvõtmise küsimuses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Seisukoht, mis võetakse liidu nimel 1958. aasta muudetud kokkuleppe halduskomitees ja paralleelse kokkuleppe
täitevkomitees ajavahemikul 13.–17. märtsini 2017, on hääletada käesoleva otsuse lisas loetletud ettepanekute poolt.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 6. märts 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
R. GALDES
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LISA

Päevakorrapunkti pealkiri

Dokumendi number

Eeskirja nr 3 (helkurseadmed) 02-seeria muudatuste 17. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/19

Eeskirja nr 4 (tagumiste registreerimismärkide valgustamise seadmed) 18. täien
duse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/20

Eeskirja nr 6 (suunatuled) 01-seeria muudatuste 27. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/21

Eeskirja nr 7 (ääretule-, piduritule- ja ülemised ääretulelaternad) 02-seeria muuda
tuste 26. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/22

Eeskirja nr 13 (raskeveokid: pidurdamine) 8. muudatuse 2. paranduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/45

Eeskirja nr 19 (eesmised udulaternad) 04-seeria muudatuste 9. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/23

Eeskirja nr 23 (tagurdustulelaternad) 21. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/24

Eeskirja nr 27 (ohukolmnurgad) 04-seeria muudatuste 1. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/25

Eeskirja nr 28 (helisignaalseadmed) 5. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/3

Eeskirja nr 38 (tagumised udulaternad) 18. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/26

Eeskirja nr 39 (kiirusemõõdik ja läbisõidumõõdik) 01-seeria muudatuste 1. täien
duse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/11

Eeskirja nr 43 (turvaklaas) 01-seeria muudatuste 5. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/12

Eeskirja nr 45 (esilaternate puhastusseade) 01-seeria muudatuste 11. täienduse et
tepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/27

Eeskirja nr 50 (mopeedide ja mootorrataste ääretule-, pidurdustule- ja suunatulela
ternad) 19. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/28

Eeskirja nr 69 (aeglaselt liikuvate sõidukite tagumised tunnusmärgid) 01-seeria
muudatuste 6. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/30

Eeskirja nr 70 (raskete ja pikkade sõidukite tagumised tunnusmärgid) 01-seeria
muudatuste 10. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/31

Eeskirja nr 73 (küljekaitsevahendid) 01-seeria muudatuste 1. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/17

Eeskirja nr 75 (L-kategooria sõidukite rehvid) 16. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/8

Eeskirja nr 77 (seisutulelaternad) 17. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/32

14.3.2017
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Eeskirja nr 79 (roolimehhanism) 01-seeria muudatuste 6. täienduse ettepanek

L 67/85
Dokumendi number

ECE/TRANS/WP.29/2017/10 ja
GRRF-83-08-Rev.3

Eeskirja nr 83 (M1- ja N1-kategooria sõidukite heide) 06-seeria muudatuste 9. täien
duse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/42

Eeskirja nr 83 (M1- ja N1-kategooria sõidukite heide) 07-seeria muudatuste 5. täien
duse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/43

Eeskirja nr 87 (päevatulelaternad) 19. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/33

Eeskirja nr 91 (küljeääretulelaternad) 16. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/34

Eeskirja nr 98 (gaaslahendusvalgusallikaga esituled) 01-seeria muudatuste 8. täien
duse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/35

Eeskirja nr 99 (gaaslahendusvalgusallikas) 13. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/36

Eeskirja nr 101 (CO2-heitmed/kütusekulu) 01-seeria muudatuste 7. täienduse ette
panek

ECE/TRANS/WP.29/2017/44

Eeskirja nr 104 (valgustpeegeldav märgistus) 9. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/37

Eeskirja nr 107 (M2 ja M3 sõidukid) 06-seeria muudatuste 2. paranduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/13

Eeskirja nr 107 (M2 ja M3 sõidukid) 07-seeria muudatuste 1. paranduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/14

Eeskirja nr 109 (kommertsveokite ja nende haagiste protekteeritud rehvid) 8. täien
duse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/9

Eeskirja nr 110 (surumaagaasi või veeldatud maagaasi kasutavad sõidukid) 01-see
ria muudatuste 6. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/15

Eeskirja nr 112 (asümmeetrilist lähituld kiirgavad esilaternad) 01-seeria muuda
tuste 7. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/38

Eeskirja nr 118 (materjalide põlemisomadused) 02-seeria muudatuste 3. täienduse
ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/16

Eeskirja nr 118 (materjalide põlemisomadused) 03-seeria muudatuste ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/18

Eeskirja nr 119 (nurgalaternad) 01-seeria muudatuste 5. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/40

Eeskirja nr 123 (kohanduvate esitulede süsteem (AFS)) 01-seeria muudatuste
8. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/41

Eeskirja nr 138 (vaiksed maanteesõidukid (QRTV)) 1. täienduse ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/6
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Dokumendi number

Eeskirja nr 138 (vaiksed maanteesõidukid (QRTV)) 01-seeria muudatuste ettepa
nek

ECE/TRANS/WP.29/2017/7

Küberjulgeoleku ja andmekaitse suuniste projekti ettepanek

ECE/TRANS/WP.29/2017/46
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EUROOPA ÜLEMKOGU OTSUS (EL, Euratom) 2017/444,
9. märts 2017,
millega valitakse Euroopa Ülemkogu eesistuja
EUROOPA ÜLEMKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 15 lõiget 5,
võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Ülemkogu otsusega 2014/638/EL (1) valiti Donald TUSK 30. augustil 2014 Euroopa Ülemkogu
eesistujaks ajavahemikuks 1. detsembrist 2014 kuni 31. maini 2017.

(2)

Euroopa Liidu lepingu kohaselt võib Euroopa Ülemkogu eesistuja ühe korra tagasi valida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Donald TUSK valitakse tagasi Euroopa Ülemkogu eesistujaks ajavahemikuks 1. juunist 2017 kuni 30. novembrini 2019.
Artikkel 2
Nõukogu peasekretär teeb käesoleva otsuse Donald TUSKILE teatavaks.
Artikkel 3
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 9. märts 2017
Euroopa Ülemkogu nimel
eesistuja
D. TUSK

(1) Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta otsus 2014/638/EL, millega valitakse Euroopa Ülemkogu eesistuja (ELT L 262, 2.9.2014,
lk 5).
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NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/445,
13. märts 2017,
millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 15. septembril 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/1671, (2) millega pikendati meetmete kehtivust
täiendavalt kuue kuu võrra.

(3)

Võttes arvesse Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse kahjustamise või ohustamise
jätkumist, tuleks otsuse 2014/145/ÜVJP kehtivust pikendada veel kuue kuu võrra.

(4)

Nõukogu vaatas läbi iga otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud kande. Nimetatud lisa tuleks muuta ning jätta välja
kaht isikut käsitlevad kanded.

(5)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsust 2014/145/ÜVJP muudetakse järgmiselt:
1) artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. septembrini 2017.“;
2) lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 13. märts 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
L. GRECH

(1) Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).
(2) Nõukogu 15. septembri 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/1671, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid
meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 249,
16.9.2016, lk 39).
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LISA

I. Järgmisi isikuid käsitlevad kanded jäetakse välja otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetelust.
ISIKUD

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II. Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded, mis on esitatud otsuse 2014/145/ÜVJP lisas, asendatakse
järgmiste kannetega.
ISIKUD

Nimi

2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 19.11.1956
Sünnikoht: Vladimirovka (teise
nimega Vladimirovca),
Slobozia oblast, Moldova NSV
(nüüdne Moldova Vabariik) või
Bogomol, Moldova NSV

Volodymyr
Andriyovych
KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

Põhjendused

Krimmi Autonoomse Vabariigi
ülemnõukogu spiikrina etendas
Konstantinov olulist rolli „ülemnõu
kogus“ langetatud otsuste juures,
mis käsitlesid Ukraina territoriaalset
terviklikkust kahjustavat „referendu
mit“, ning kutsus valijaid hääletama
Krimmi iseseisvuse poolt 16. märtsil
2014 korraldatud „referendumil“.
Konstantinov oli üks isikutest, kes
18. märtsil 2014 allkirjastas „le
pingu Krimmi ühinemise kohta Ve
nemaa Föderatsiooniga“.

Loetellu kand
mise kuupäev

17.3.2014

Alates 17. märtsist 2014 „Krimmi
Vabariigi“ nn riiginõukogu „esi
mees“.
3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович

Sünniaeg: 15.8.1976
Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia
ANSV (Vene NFSV)

ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

4.

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Krimmi endise asepeaministrina
etendas Temirgaliev olulist rolli
„ülemnõukogus“ langetatud otsuste
juures, mis käsitlesid Ukraina terri
toriaalset terviklikkust kahjustavat
16. märtsil 2014 korraldatud „refe
rendumit“. Ta tegi aktiivselt lobitööd
Krimmi ühendamiseks Venemaa Fö
deratsiooniga.

17.3.2014

Temirgaliev astus 11. juunil 2014
tagasi „Krimmi Vabariigi“ nn peami
nistri esimese asetäitja ametikohalt.
Sünniaeg: 15.7.1974
Sünnikoht: Harkov, Ukraina
NSV

Berezovskiy nimetati 1. märtsil
2014 Ukraina mereväe ülemaks,
kuid ta andis ametivande Krimmi
relvajõududele, murdes oma eelne
vat vannet Ukraina mereväele.
Seejärel nimetati ta Venemaa Föde
ratsiooni Musta mere laevastiku
ülema asetäitjaks.

17.3.2014
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5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 13.6.1961
Sünnikoht: Moskva või
Sevastopol

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro
Anatoliyovych

Sünniaeg: 18.1.1970
Sünnikoht: Artemivsk
(Артемовск) (2016. aastal
taastati endine nimi Bakhmut/
Бахмут), Donetski oblast,
Ukraina

ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Sünniaeg: 28.9.1953 või
28.8.1953
Sünnikoht: Simferopol

14.3.2017

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Chaliy sai 23. veebruaril 2014
rahva heakskiidul „Sevastopoli rah
valinnapeaks“ ja võttis selle „man
daadi“ vastu. Ta tegi aktiivselt kam
paaniatööd selle nimel, et Sevasto
polist saaks pärast 16. märtsiks
2014 kavandatud referendumit Ve
nemaa Föderatsiooni eraldi üksus.
Konstantinov oli üks isikutest, kes
18. märtsil 2014 allkirjastas „le
pingu Krimmi ühinemise kohta Ve
nemaa Föderatsiooniga“. Ta oli aja
vahemikul 1.–14. aprill 2014 Sevas
topoli „kuberneri“ kohusetäitja ning
Sevastopoli „seadusandliku kogu“
endine „valitud“ esimees. Sevasto
poli linna „seadusandliku kogu“
liige.

17.3.2014

„Peaminister“ Aksyonov nimetas
Zima 3. märtsil 2014 Krimmi jul
geolekuteenistuse (SBU) uueks ju
hiks ja Zima võttis selle ametikoha
vastu. Ta on andnud Venemaa luu
reteenistusele (FSB) olulist teavet,
sealhulgas andmebaasi. See sisaldas
teavet Euro-Maidani aktivistide ja
Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta.
Ta etendas olulist rolli Ukraina ame
tivõimudel Krimmi territooriumi
kontrollimise takistamises. 11. märt
sil 2014 kuulutasid endised Krimmi
julgeolekuteenistuse (SBU) ametni
kud välja Krimmi sõltumatu julgeo
lekuteenistuse moodustamise.

17.3.2014

Krimmi Ülemraada asespiikrina alg
atas Tsekov koos Sergey Aksyono
viga Krimmi Autonoomse Vabariigi
valitsuse ebaseadusliku laialisaat
mise. Ta kaasas sellesse aktsiooni
Vladimir Konstantinovi, ähvardades
teda ametist tagandamisega. Ta tun
nistas avalikult, et kutse Vene sõdu
ritele võtta üle Krimmi Ülemraada
algatasid Krimmist pärit parlamen
diliikmed. Ta oli üks esimesi
Krimmi juhte, kes esitas avalikult
üleskutse liita Krimm Venemaaga.

17.3.2014

Venemaa Föderatsiooni Föderatsioo
ninõukogu liige „Krimmi Vabarii
gist“.

14.3.2017
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17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 30.7.1970
Sünnikoht: Peterburi (endine
Leningrad)

L 67/91

Põhjendused

Endine Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma asespiiker.

Loetellu kand
mise kuupäev

17.3.2014

Toetas aktiivselt Vene relvajõudude
kasutamist Ukrainas ja Krimmi an
nekteerimist. Juhtis isiklikult mee
leavaldust, millega toetati Venemaa
relvajõudude kasutamist Ukrainas.
Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma välisasjade komisjoni asee
simees.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Sünniaeg: 4.1.1968
Sünnikoht: Moskva

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Endine Riigiduuma Sõltumatute Rii
kide Ühenduse (SRÜ) küsimuste ko
misjoni esimees (Venemaa liberaal
demokraatliku partei liige).

17.3.2014

Toetas aktiivselt Vene relvajõudude
kasutamist Ukrainas ja Krimmi an
nekteerimist.
Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma välisasjade komisjoni esi
mees.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Sünniaeg: 22.3.1958
Sünnikoht: Ordzhonikidze,
Põhja-Osseetia ANSV

Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna
(SMD), mille üksused on Krimmi
saadetud, endine ülem; Galkin on
Musta mere laevastiku ülem; suur
osa vägede liikumisest Krimmi on
toimunud läbi Lõuna sõjaväering
konna.
SMD relvajõud on saadetud Krimmi.
Ta on vastutav Krimmis Venemaa
sõjalise kohaloleku selle osa eest,
mis õõnestab Ukraina suveräänsust,
ja abistas Krimmi ametivõime „refe
rendumi“ ettevalmistuste ja Vene
maa koosseisu liitmise vastaste ava
like meeleavalduste takistamisel. Li
saks kuulub Musta mere laevastik
Lõuna sõjaväeringkonna kontrolli
alla.
Praegu töötab Venemaa kaitseminis
teeriumi keskaparaadis.

17.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 27.10.1954
Sünnikoht: Peterburi (endine
Leningrad)

14.3.2017

Põhjendused

Endine Riigiduuma asespiiker. Toe
tas avalikult Vene vägede kasutamist
Ukrainas. Toetas avalikult Venemaa
ja Krimmi taasühinemise lepingut ja
seonduvat föderatsiooni põhisea
dust.

Loetellu kand
mise kuupäev

21.3.2014

Alates 2016. aasta oktoobrist Vene
maa Föderatsiooni välisluureteenis
tuse direktor. Venemaa Föderat
siooni julgeolekunõukogu alaline
liige.

27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

Sünniaeg: 27.3.1963
Sünnikoht: Sevastopol
(Ukraina NSV)

Endine Musta mere laevastiku ülema
asetäitja, kontradmiral.

21.3.2014

Vastutav Ukraina suveräänse terri
tooriumi okupeerinud Vene vägede
juhatamise eest.
Praegu Venemaa Föderatsiooni Lää
nemere laevastiku ülema kohuse
täitja, viitseadmiral.

Sünniaeg: 10.10.1955
Sünnikoht: Simferopol, Krimm

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Krimmi valimiskomisjoni esimees.
Ta on vastutav Krimmi „referen
dumi“ läbiviimise eest. Ta vastutab
Venemaa süsteemi kohaselt „referen
dumi“ tulemuste allkirjastamise eest.

21.3.2014

Sevastopoli valimiskomisjoni esi
mees. Ta on vastutav Krimmi „refe
rendumi“ läbiviimise eest. Ta vastu
tab Venemaa süsteemi kohaselt „re
ferendumi“ tulemuste allkirjastamise
eest.

21.3.2014

Endine Riigiduuma liige. Selliste Ve
nemaal hiljuti tehtud seadusandlike
ettepanekute algataja ja kaastoetaja,
mis võimaldaks teiste riikide piir
kondadel Venemaaga ühineda ilma
nende keskvõimu eelneva nõusole
kuta.

21.3.2014

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Sünniaeg: 21.8.1946
Sünnikoht: Shmakovka,
Primorski oblast

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA

(neiupõlvenimega
DMITRIYEVA)
(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА

(neiupõlvenimega
ДМИТРИЕВА)

Sünniaeg: 9.12.1954
Sünnikoht: Bui, Kostroma
oblast

Alates 2015. aasta septembrist Fö
deratsiooninõukogu liige Omski
oblastist.

14.3.2017
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 15.9.1949
Sünnikoht: Moskva

L 67/93

Põhjendused

Endine Venemaa Föderatsiooni pre
sidendi täievoliline esindaja nn
Krimmi föderaalpiirkonnas, Vene
maa julgeolekunõukogu ajutine
liige. Vastutav Venemaa riigipea põ
hiseaduslike õiguste jõustamise eest
annekteeritud Krimmi Autonoomse
Vabariigi territooriumil.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.4.2014

Praegu Venemaa Föderatsiooni pre
sidendi täievoliline esindaja PõhjaKaukaasia föderaalpiirkonnas.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

43.

Sünniaeg: 22.8.1960
Sünnikoht: Alagir, PõhjaOsseetia ANSV, Vene NFSV

German PROKOPIV

Sünniaeg: 6.7.1993

(Герман ПРОКОПИВ)

Sünnikoht: Praha, Tšehhi
Vabariik

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)
Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

29.4.2014

Praegu Venemaa Föderatsiooni pre
sidendi täievoliline esindaja Siberi
föderaalpiirkonnas. Venemaa Föde
ratsiooni julgeolekunõukogu liige.

Nn Luganski vahtkonna aktiivne
liige. Osales Ukraina julgeolekutee
nistuse Luganski piirkonna büroo
hoone hõivamises.

29.4.2014

Endiselt Luganski Rahvavabariigi
(LNR) aktiivne võitleja.

(teise nimega Li
Van Chol, Ли Ван
Чоль)

44.

Ukraina annekteeritud Sevastopoli
linna endine kuberner.

Julgeolekuteenistuse Luganski piir
Sünnikoht: Stakhanov, Lugansk kondliku büroo hoone hõivanud se
paratistliku rühmituse „Kaguarmee“
üks juhtidest. Eruohvitser. Enne
hoone hõivamist olid tema ja ta
kaasosaliste omanduses relvad, mis
olid ilmselt saadud ebaseaduslikul
teel Venemaalt ja kohalikelt kurite
gelikelt rühmitustelt.

29.4.2014

Sünniaeg: 26.1.1972

29.4.2014

Sünniaeg: 13.2.1970

Sünnikoht: Donetsk

Osaleb aktiivselt separatistlikus tege
vuses ja organiseerib seda, koordi
neerib „vene turistide“ tegevust Do
netskis. Üks isikutest, kes algatas
„Donbassi kodanikualgatuse Euraa
sia Liidu moodustamiseks“. Oli
4. septembrini 2015 „Donetski Rah
vavabariigi rahvusnõukogu“ nn esi
mees, praegu „ministrite nõukogu
esimene aseesimees“.
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47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 1.5.1983
Sünnikoht: Khartsyzsk,
Donetski oblast

14.3.2017

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Radikaalse ideoloogiaga organisat
siooni „Donbassi omakaitse“ üks
juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Do
netski piirkonna mitme riigiasutuse
hoone hõivamisest.

29.4.2014

Tuvastatud kui Venemaa Föderat
siooni relvajõudude peastaabi luure
peadirektoraadi (GRU) üks töötaja
test. Ta oli kaasatud Slovjanski vahe
juhtumitesse. Rahvaliikumise „Novo
rossija“ juht. Endine „Donetski Rah
vavabariigi“ nn kaitseminister.

29.4.2014

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)

Sünniaeg: 17.12.1970
Sünnikoht: Moskva

(teise nimega Igor
STRELKOV, Ihor
STRIELKOV)

Korraldas 4. novembril 2016 Mosk
vas Venemaa marsi, millel osalesid
Venemaa rahvuslased, kes toetavad
Ukraina idaosa separatiste.
Ta on endiselt Ukraina idaosas toi
muva separatistliku tegevuse ak
tiivne toetaja. Ta on üks 2016. aasta
novembris toimunud nn Venemaa
marsi korraldajatest.

49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

Sünniaeg: 4.2.1964
Sünnikoht: Alekseevka,
Saratovi oblast

Endine Venemaa presidendi kantse
lei ülema esimene asetäitja. Vastutav
järelevalve eest Ukraina annekteeri
tud Krimmi piirkonna poliitilise in
tegreerimise üle Venemaa Föderat
siooni koosseisu.

12.5.2014

Alates 5. oktoobrist 2016 Venemaa
Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker.

50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Sünniaeg: 15.2.1957
Sünnikoht: Barnaul

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

51.

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

Endine Venemaa õhudessantväeük
suste ülem, kindralkolonel. Oma
kõrgema positsiooni tõttu vastutav
Venemaa õhudessantväe kasutamise
eest Krimmis.

12.5.2014

Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma kaitsekomisjoni esimees.

Sünniaeg: 19.5.1960
Sünnikoht: Ignatovo,
Vologodski oblast, NSVL

Endine Riigiduuma liige ja endine
põhiseaduskomisjoni esimees. Vas
tutav nende õigusaktide vastuvõtmi
sele kaasaaitamise eest, mis käsitle
vad Krimmi ja Sevastopoli annektee
rimist Venemaa Föderatsiooni koos
seisu.

12.5.2014

14.3.2017
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 30.1.1971
Sünnikoht: Skvortsovo küla,
Simferopoli oblast, Krimm

Petro Hryhorovych

L 67/95

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Endine föderaalse migratsiooniameti
Krimmi büroo juhataja. Vastutav Ve
nemaa passide süstemaatilise ja kii
rendatud väljastamise eest Krimmi
elanikele.

12.5.2014

Endine föderaalse migratsiooniameti
Sevastopoli büroo juhataja. Vastutav
Venemaa passide süstemaatilise ja
kiirendatud väljastamise eest Sevas
topoli elanikele.

12.5.2014

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Sünniaeg: 19.12.1962
Sünnikoht: Zaporozhye

Oleh Hryhorovych

Praegu Sevastopoli linnanõukogu
saadiku Mikhail Chaly assistent.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (teise

nimega Bes
(saatan))

Sünniaeg: 30.12.1965
Sünnikoht: Simferopol, Krimm

(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych
BEZLER

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))

Sünniaeg: 25.7.1980
Sünnikoht: Makiivka (Donetski
oblast)

Üks Gorlivka isehakanud miilitsa
juhte. Ta võttis oma kontrolli alla
Ukraina julgeolekuteenistuse Do
netski rajooni büroo hoone ja hil
jem siseministeeriumi osakonna
Gorlivka linnas. Tal on sidemeid
Igor Strelkovi/Girkiniga, kelle juhti
misel ta oli seotud Gorlivka linna
nõukogu saadiku Volodymyr Rybaki
mõrvaga.

12.5.2014

Üks omavoliliselt väljakuulutatud
„Donetski Rahvavabariigi“ relvajõu
dude ülemaid. Nimetatud relvajõu
dude üks eesmärke on „Donetski
Rahvavabariigi“ ühe juhi Pushylini
sõnul „kaitsta Donetski Rahvavaba
riigi rahvast ja vabariigi territoriaal
set terviklikkust“.

12.5.2014
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57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 2.6.1970
Sünnikoht: Dnepropetrovsk

TSAROV

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

Roman Viktorovich Sünniaeg: 30.5.1980
LYAGIN

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

Põhjendused

Endine raada liige, esitas sellena ava
liku üleskutse luua „Novorossija Fö
deraalne Vabariik“, mis koosneks
Kagu-Ukraina piirkondadest. Toetab
endiselt aktiivselt separatistlikku te
gevust või poliitikat. „Rahvavabarii
kide liidu parlamendi“ („Novorossija
parlament“) endine „spiiker“.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.5.2014

Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust või poliitikat.

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

58.

14.3.2017

„Donetski Rahvavabariigi“ keskvali
miskomisjoni endine esimees. Kor
raldas aktiivselt 11. mai 2014 refe
rendumit „Donetski Rahvavabariigi“
enesemääramisõiguse
küsimuses.
Endine „töö- ja sotsiaalminister“.

12.5.2014

Sünniaeg: 12.1.1981

„Luganski Rahvavabariigi“ keskvali
miskomisjoni esimees. Korraldas ak
tiivselt 11. mai 2014 referendumit
„Luganski Rahvavabariigi“ enese
määramisõiguse küsimuses.

12.5.2014

Sünniaeg: 18.3.1980

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

12.5.2014

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

Roman
Viktorovych
LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

59.

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Sünnikoht: Mikhailovka,
Vorošilovgradi oblast, Ukraina
NSV, või Yevpatoria, Ukraina
NSV

Endine „Krimmi Vabariigi“ prokurör.
Viis aktiivselt ellu Krimmi annektee
rimist Venemaa poolt.
Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma julgeoleku- ja korruptsioo
nivastse võitluse komisjoni esimene
aseesimees.

14.3.2017
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62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 25.7.1972
Sünnikoht: Moskva

L 67/97

Põhjendused

Endine „Donetski Rahvavabariigi
peaminister“, sellena vastutav „Do
netski Rahvavabariigi valitsuse“ se
paratistliku „valitsustegevuse“ eest
(nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie
sõjavägi viib läbi erioperatsiooni
Ukraina“ fašistide „vastu“). „Novo
rossija Liitu“ käsitleva vastastikuse
mõistmise memorandumi allkirjas
taja. Toetab endiselt aktiivselt sepa
ratistlikku tegevust või poliitikat; ju
hib „Donbassi vabatahtlike liitu“.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.7.2014

Osales aktiivselt Donbassi võitlema
saadetud „vabatahtlike“ värbamises
ja väljaõppes.

63.

Alexander
KHODAKOVSKY,

Sünniaeg: 18.12.1972
Sünnikoht: Donetsk

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович

Endine „Donetski Rahvavabariigi
julgeolekuminister“, sellena vastutav
„Donetski Rahvavabariigi valitsuse“
separatistliku julgeolekualase tege
vuse eest. Toetab endiselt aktiivselt
separatistlikku tegevust või poliiti
kat.

12.7.2014

Endine „Donetski Rahvavabariigi“
„info- ja massikommunikatsioonimi
nister“. Praegu „Donetski Rahvava
bariigi“ nn rahvusnõukogu liige.
Vastutav „Donetski Rahvavabariigi“
nn valitsuse separatismimeelse pro
paganda eest.

12.7.2014

ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

(Александр
Витальевич
ХРЯКОВ),
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Sünniaeg: 6.11.1958
Sünnikoht: Donetsk

Toetab aktiivselt Ukraina idaosas
toimuvat separatistlikku tegevust.
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66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 20.1.1964
Sünnikoht: Izhevsk, Vene
Föderatsioon

14.3.2017

Põhjendused

Endine „Luganski Rahvavabariigi
ministrite nõukogu peaminister“,
ametisse kinnitatud 8. juulil 2014.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.7.2014

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemis
tegevuse“ eest.
Jätkab LNRi separatistlike struktuu
ride rahastamist.

67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
Нікітін),

Sünniaeg: 25.11.1971
Sünnikoht: Shargun
(Usbekistan)

Endine „Luganski Rahvavabariigi
ministrite nõukogu asepeaminister“,
(varem „Luganski Rahvavabariigi
ministrite nõukogu peaminister“,
endine „Kaguarmee kõneisik“).

12.7.2014

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemis
tegevuse“ eest.

Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN

Vastutav Kaguarmee avalduse eest,
mille kohaselt Ukraina presidendiva
limised ei saa toimuda „Luganski
Rahvavabariigis“ selle piirkonna
„uue“ staatuse tõttu.

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust või poliitikat.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

Sünniaeg: 7.4.1980 või
7.4.1979
Sünnikoht: Stakhanov
(Luganski oblast)

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

12.7.2014

Vastutav „ülemnõukogu“ separatist
liku „valitsemistegevuse“ eest, palus
Venemaa Föderatsioonil tunnustada
„Luganski Rahvavabariigi“ iseseis
vust.

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

70.

Kuni 25. märtsini 2016 „Luganski
Rahvavabariigi ülemnõukogu esi
mees“. Endine „Luganski Rahvavaba
riigi rahvusnõukogu“ liige.

„Novorossija Liitu“ käsitleva vastasti
kuse mõistmise memorandumi all
kirjastaja.

Sünniaeg: 24.6.1964 või
25.6.1964 või 26.6.1964

Endine „Luganski Rahvavabariigi
kaitseminister“ ja praegune nn juht.

Sünnikoht: Lugansk (võimalik,
et Kelmentsis, Tšernivtsi
oblast)

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemis
tegevuse“ eest.

12.7.2014
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73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Tuvastamisandmed

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Endine Venemaa Föderatsiooni jul
geolekunõukogu alaline liige; endine
Venemaa Föderatsiooni välisluure
teenistuse direktor. Riigi julgeoleku
küsimustes nõu andva ja neid küsi
musi koordineeriva julgeolekunõu
kogu liikmena osales ta Venemaa
valitsuse sellise poliitika kujundami
ses, mis ohustab Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust.

25.7.2014

Endine Venemaa Föderatsiooni jul
geolekunõukogu alaline liige. Riigi
julgeolekuküsimustes nõu andva ja
neid küsimusi koordineeriva julgeo
lekunõukogu liikmena osales ta Ve
nemaa valitsuse sellise poliitika ku
jundamises, mis ohustab Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

Sünniaeg: 10.7.1981

Riigiduuma liige.

25.7.2014

Sünnikoht: Kuibyshev (Samara)

Riigiduuma liikmena kuulutas ta
Moskvas välja tunnustamata „Do
netski Rahvavabariigi“ „de facto saat
konna“ avamise; ta osaleb Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavas
või ohustavas tegevuses.

Sünniaeg: 1.9.1950
Sünnikoht: Kurumoch,
Kuibyshevi oblast

Sünniaeg: 15.12.1950
Sünnikoht: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/99

Praegu Venemaa Föderatsiooni Rii
giduuma kehakultuuri-, spordi- ja
noorteküsimuste komisjoni esimees.

L 67/100

Euroopa Liidu Teataja

ET

Nimi

82.

Pavel Yurievich
GUBAREV

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 10.2.1983 (või
10.3.1983)
Sünnikoht: Sievierodonetsk

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

14.3.2017

Põhjendused

Üks „Donetski Rahvavabariigi“ ise
hakanud juhtidest. Ta nõudis Vene
maa sekkumist Ukraina idaosas,
sealhulgas Vene rahuvalvajate lähe
tamist piirkonda. Ta oli seotud Igor
Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tava või ohustava tegevuse eest. Gu
barev vastutas inimeste värbamise
eest separatistide relvajõududesse.

Loetellu kand
mise kuupäev

25.7.2014

Vastutab piirkondliku valitsushoone
hõivamise eest Donetskis koos vene
meelsete jõududega ning ta kuulutas
end nn rahvakuberneriks.
Vaatamata sellele, et ta vahistati
Ukraina territoriaalse terviklikkuse
ohustamise eest ning seejärel vabas
tati, on ta jätkanud olulise rolli eten
damist separatistide tegevuses, kah
justades nii Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltu
matust.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Sünniaeg: 5.7.1983 või
10.3.1983
Sünnikoht: Kakhovka (Hersoni
oblast)

Endise „välisministrina“ vastutas ta
nn Donetski Rahvavabariigi kaits
mise eest, kahjustades nii Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust. Selle ameti
koha vastuvõtmisega ja sellel ameti
kohal tegutsemisega on ta toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavat tegevust ja poliitikat. Toetab
endiselt aktiivselt separatistlikku te
gevust ja poliitikat.
„Donetski Rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogu liige.

25.7.2014

14.3.2017

Euroopa Liidu Teataja

ET
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84.

Tuvastamisandmed

Fyodor Dmitrievich Sünniaeg: 7.2.1960
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Sünnikoht: Donetsk

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Sünniaeg: 2.4.1956
Sünnikoht: Odessa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
KAUROV

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

„Donetski Rahvavabariigi“ endine
„asekaitseminister“. Ta on seotud
Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastu
tab Ukraina territoriaalset terviklik
kust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustava või ohustava tegevuse
eest. Selle ametikoha vastuvõtmisega
ja sellel ametikohal tegutsemisega
on Berezin toetanud Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust kahjustavat tegevust ja
poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt
separatistlikku tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

Nn Novorossija Vabariigi isehaka
nud „president“, kes on kutsunud
Venemaad üles lähetama vägesid
Ukrainasse. Selle ametikoha vastu
võtmisega ja sellel ametikohal tegut
semisega on ta toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust ja poliitikat.

(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

86.

L 67/101

Sünniaeg: 23.6.1972 (või
23.7.1972)
Sünnikoht: Vinnytsia oblast

Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tava tegevuse eest vastutava Igor
Strelkovi/Girkini vanemnõunik. Selle
ametikoha vastuvõtmisega ja sellel
ametikohal tegutsemisega on Zdri
liuk toetanud Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltu
matust kahjustavat tegevust ja polii
tikat.
Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

L 67/102

Euroopa Liidu Teataja

ET
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89.

Oksana
TCHIGRINA,

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: tõenäoliselt
23.7.1981

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

14.3.2017

Põhjendused

„Luganski Rahvavabariigi“ nn valit
suse pressiesindaja, kes tegi avaldusi,
milles õigustatakse muu hulgas
Ukraina sõjalennuki allatulistamist,
pantvangide võtmist, ebaseaduslike
relvastatud rühmituste võitlustege
vust, mis on seetõttu kahjustanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja ühtsust.

Loetellu kand
mise kuupäev

30.7.2014

LNRi pressiteenistuse aktiivne töö
taja.

Sünniaeg: 13.1.1954
Sünnikoht: Dzerzhynsk
(Donetski oblast)

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

„Donetski Rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogu endine liige ja nn
ülemnõukogu endine esimees, kes
oli sellise poliitika algatajate ja sel
lise ebaseadusliku „referendumi“
korraldajate hulgas, mis viis „Do
netski Rahvavabariigi“ väljakuuluta
miseni, millega rikuti Ukraina terri
toriaalset terviklikkust, suveräänsust
ja ühtsust.

30.7.2014

Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust ja poliitikat.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Sünniaeg: 27.11.1967
Sünnikoht: Simferopol, Krimm

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Sünniaeg: 26.6.1976
Sünnikoht: Donetsk

Võttes vastu nn Krimmi Vabariigi
nn siseministri ametikoha, millele
Venemaa president nimetas ta
5. mail 2014 (dekreet nr 301), ning
oma tegevusega nn siseministrina
on ta kahjustanud Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja
ühtsust.

30.7.2014

Asus 7. augustil 2014 Alexander
Borodai asemel „Donetski Rahvava
bariigi“ nn peaministri ametisse.
Praegu „Donetski Rahvavabariigi“
nn juht. Selle ametikoha vastuvõt
misega ja sellel ametikohal tegutse
misega on Zakharchenko toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

14.3.2017

Euroopa Liidu Teataja
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97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (teise
nimega „Tsaar“)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 14.10.1974
Sünnikoht: Gorsky

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Sünniaeg: 21.1.1983
Sünnikoht: Debaltsevo

(Мирослав
Владимирович
РУДЕНКО)
Myroslav
Volodymyrovych

L 67/103

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Asus 14. augustil 2014 Igor Strel
kovi/Girkini asemel „Donetski Rah
vavabariigi“ nn kaitseministri ame
tisse. Ta on väidetavalt juhtinud ala
tes 2014. aasta aprillist separatist
likku võitlejate üksust Donetskis ja
lubanud lahendada strateegilise üle
sande tõrjuda Ukraina sõjalist agres
siooni. Seetõttu on Kononov toeta
nud Ukraina territoriaalset terviklik
kust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

Seotud „Donbassi omakaitsega“. Ta
on muu hulgas teatanud, et nad jät
kavad võitlust ülejäänud riigis. See
tõttu on Rudenko toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ja poliitikat. „Donetski Rah
vavabariigi rahvusnõukogu“ liige.

12.9.2014

Nn Donetski Rahvavabariigi endine
„riikliku julgeoleku minister“. Seo
tud Vladimir Antyufeyeviga, kes on
vastutav „Donetski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemis
tegevuse“ eest. Seetõttu on ta toeta
nud Ukraina territoriaalset terviklik
kust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavat tegevust ja poliitikat.
Toetab endiselt aktiivselt separatist
likku tegevust või poliitikat. Juhib
„Donbassi vabatahtlike liitu“.

12.9.2014

RUDENKO

(Мирослав
Володимирович
РУДЕНКО)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Võimalik sünnikuupäev:
27.12 1977

L 67/104

Euroopa Liidu Teataja

ET

Nimi

103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 26.7.1956
Sünnikoht: Cioburciu, Slobozia
piirkond, praegune Moldova
Vabariik

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Sünniaeg: 23.5.1971
Sünnikoht: Dzhankoy

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

14.3.2017

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

„Donetski Rahvavabariigi“ endine
nn asepeaminister sotsiaalküsimuste
vallas. Seotud Vladimir Antyufeye
viga, kes oli vastutav „Donetski Rah
vavabariigi valitsuse“ separatistliku
„valitsemistegevuse“ eest. Seetõttu
on ta toetanud Ukraina territoriaal
set terviklikkust, suveräänsust ja sõl
tumatust kahjustavat tegevust ja po
liitikat. Venemaa asepeaministri
Dmitry Rogozini soosik. „Donetski
Rahvavabariigi“ ministrite nõukogu
administratsiooni ülem.

12.9.2014

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

12.9.2014

Endine Krimmi nn esimene asepea
minister. Sheremetil oli tähtis roll
Krimmi Venemaaga ühinemist käsit
leva 16. märtsi referendumi korral
damisel ja läbiviimisel. Väidetavalt
juhtis Sheremet referendumi ajal
Moskva-meelseid „omakaitsejõude“
Krimmis. Seetõttu on ta toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavat tegevust ja poliitikat.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

Valiti 18. septembril 2016 ebasea
duslikult annekteeritud Krimmi
poolsaart esindavaks Riigiduuma
liikmeks.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Sünniaeg: 6.8.1960
Sünnikoht: Stepnoy Dvorets

Endine Riigiduuma välisasjade ko
misjoni esimene aseesimees. Hääle
tas 20. märtsil 2014 föderaalse põ
hiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb
Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Ve
nemaa Föderatsiooni koosseisu ning
Venemaa Föderatsioonis uute föde
raalüksuste, Krimmi Vabariigi ja fö
deraalstaatusega Sevastopoli linna
moodustamist.
Praegu suhteid SRÜ riikidega, Euraa
sia integratsiooni ja suhteid kaas
maalastega käsitleva Venemaa Föde
ratsiooni Riigiduuma komisjoni esi
mees.

12.9.2014

14.3.2017
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111.

Vladimir
Stepanovich
NIKITIN

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 5.4.1948
Sünnikoht: Opochka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Sünniaeg: 21.3.1964
Sünnikoht: Rudny, Kostanai
oblast, Kasahhi NSV

Sünniaeg: 28.5.1953
Sünnikoht: Pushkin

L 67/105

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Endine Riigiduuma liige ning suh
teid SRÜ riikidega, Euraasia integrat
siooni ja suhteid kaasmaalastega kä
sitleva Riigiduuma komisjoni endine
esimene
aseesimees.
Hääletas
20. märtsil 2014 föderaalse põhi
seaduseelnõu poolt, mis käsitleb
Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Ve
nemaa Föderatsiooni koosseisu ning
Venemaa Föderatsioonis uute föde
raalüksuste, Krimmi Vabariigi ja fö
deraalstaatusega Sevastopoli linna
moodustamist.

12.9.2014

Endine Riigiduuma liige ning suh
teid SRÜ riikidega, Euraasia integrat
siooni ja suhteid kaasmaalastega kä
sitleva Riigiduuma komisjoni endine
esimene
aseesimees.
Hääletas
20. märtsil 2014 föderaalse põhi
seaduseelnõu poolt, mis käsitleb
Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Ve
nemaa Föderatsiooni koosseisu ning
Venemaa Föderatsioonis uute föde
raalüksuste, Krimmi Vabariigi ja fö
deraalstaatusega Sevastopoli linna
moodustamist.

12.9.2014

Endine Riigiduuma liige. Endine Rii
giduuma
asespiiker.
Hääletas
20. märtsil 2014 föderaalse põhi
seaduseelnõu poolt, mis käsitleb
Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Ve
nemaa Föderatsiooni koosseisu ning
Venemaa Föderatsioonis uute föde
raalüksuste, Krimmi Vabariigi ja fö
deraalstaatusega Sevastopoli linna
moodustamist.

12.9.2014

Praegu keskvalimiskomisjoni liige.

L 67/106

Euroopa Liidu Teataja
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 8.2.1963
Sünnikoht: Chisinau

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

14.3.2017

Põhjendused

Endine Riigiduuma liige. Endine Rii
giduuma saadik, Venemaa Föderat
siooni sõjalis-tööstusliku kompleksi
arenguga seotud seadusandlikke sät
teid käsitleva riigiduuma komisjoni
esimees. Ta on Ühtse Venemaa täh
tis liige ja ärimees, kes on teinud
Ukrainasse ja Krimmi suuri inves
teeringuid.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.9.2014

Hääletas 20. märtsil 2014 föde
raalse põhiseaduseelnõu poolt, mis
käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõt
mist Venemaa Föderatsiooni koos
seisu ning Venemaa Föderatsioonis
uute föderaalüksuste, Krimmi Vaba
riigi ja föderaalstaatusega Sevasto
poli linna moodustamist.
Praegu Venemaa Föderatsiooni föde
ratsiooninõukogu liige.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Sünniaeg: 29.9.1982 või
23.9.1982

„Luganski keskvalimiskomisjoni“ en
dise juhina vastutas ta nn valimiste
korraldamiste eest 2. novembril
2014 „Luganski Rahvavabariigis“.
Nende „valimistega“ rikuti Ukraina
õiguskorda ja seetõttu olid need
ebaseaduslikud. 2015. aasta oktoo
bris nimetati ta „Luganski Rahvava
bariigi“ nn justiitsministriks.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega ning ebaseaduslike valimiste
korraldamisega on ta seega aktiivselt
toetanud Ukraina territoriaalset ter
viklikkust, suveräänsust ja sõltuma
tust kahjustavaid tegevusi ja poliiti
kaid ning Ukraina edasist destabili
seerimist.

29.11.2014

14.3.2017
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121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (teise
nimega Oleh
AKIMOV)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 15.9.1981
Sünnikoht: Lugansk

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

L 67/107

Põhjendused

„Luganski Rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogus „Luganski Majandus
liidu“ saadik. Kandideeris nn vali
mistel 2. novembril 2014 „Luganski
Rahvavabariigi“ nn juhi kohale.
Nende „valimistega“ rikuti Ukraina
õiguskorda ja seetõttu olid need
ebaseaduslikud. Alates 2014. aastast
on ta „Luganski Rahvavabariigi“ nn
ametiühingute ühenduse „esimees“
ja „rahvusnõukogu“ liige.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega ning ebaseaduslikel „valimistel“
ametlikult kandideerimisega on ta
seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

Toetab aktiivselt Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust kahjustavat tegevust ja
poliitikat.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, teise

nimega. Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

või Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Sünniaeg: 21.2.1970

Endine „Luganski Rahvavabariigi“
nn tervishoiuminister. Kandideeris
„valimistel“ 2. novembril 2014 „Lu
ganski Rahvavabariigi“ nn juhi ko
hale.
Nende „valimistega“ rikutakse Ukrai
na õiguskorda ja seetõttu on need
ebaseaduslikud.
Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega ning
ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult
kandideerimisega on ta seega aktiiv
selt toetanud Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltu
matust kahjustavaid tegevusi ja po
liitikaid ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

29.11.2014

L 67/108
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO,
teise nimega Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 7.8.1957
Sünnikoht: Stalino (nüüd
Donetsk)

SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

124.

Aleksandr
Igorevich KOFMAN
(teise nimega
Oleksandr
KOFMAN)
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

14.3.2017

Põhjendused

„Donetski Rahvavabariigi“ nn parla
mendi liige, Donbassi miilitsa eriük
suse veteranide liidu esimees ning
rahvaliikumise „Vaba Donbass“ liige.
Kandideeris „valimistel“ 2. novembril
2014 „Donetski Rahvavabariigi“ nn
juhi kohale. Nende „valimistega“ ri
kuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu
olid need ebaseaduslikud.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega ning ebaseaduslikel „valimistel“
ametlikult kandideerimisega on ta
seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.

Sünniaeg: 30.8.1977
Sünnikoht: Makiivka (Donetski
oblast)

„Donetski Rahvavabariigi“ endine
nn välisminister ja „parlamendi“ nn
esimene asespiiker. Kandideeris eba
seaduslikel „valimistel“ 2. novembril
2014 „Donetski Rahvavabariigi“ nn
juhi kohale. Nende „valimistega“ ri
kuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu
olid need ebaseaduslikud.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega ning ebaseaduslikel „valimistel“
ametlikult kandideerimisega on ta
seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist. Toetab en
diselt aktiivselt separatistlikku tege
vust või poliitikat.

29.11.2014

14.3.2017
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125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 23.2.1969
Sünnikoht: Belozernoe küla,
Romodanovskiy rajoon, NSVL

Ravil Zakariyovych
(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Põhjendused

„Donetski Rahvavabariigi“ endine
„peaministri esimene asetäitja“ ning
endine „peaprokurör“.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

KHALIKOV

126.

L 67/109

Sünniaeg: 3.2.1963
Sünnikoht: Moskva

Dmitrii
Aleksandrovich

Endine „Luganski Rahvavabariigi“
nn peaministri asetäitja rahanduskü
simustes.

29.11.2014

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega on
ta aktiivselt toetanud Ukraina terri
toriaalset terviklikkust, suveräänsust
ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi
ja poliitikaid ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Jätkab LNRi separatistlike struktuu
ride rahastamist.

127.

Oleg Evgenevich

Sünniaeg: 29.8.1969

BUGROV

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
Oleh Yevhenovych
(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

BUHROV

128.

Endine „Luganski Rahvavabariigi“
nn kaitseminister.

Sünniaeg: 11.3.1976
Sünnikoht: Dzhambul/Jambul
(Kasahstan), praegu Taraz

Endine „Luganski Rahvavabariigi“
nn hariduse, teaduse, kultuuri ja re
ligiooni minister.
Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega on
ta seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.

29.11.2014
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129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV (teise

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 17.3.1963
Sünnikoht: Arhangelsk

nimega Yevhen
Eduardovych
MYCHAYLOV)

(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK (teise
nimega Igor
Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Põhjendused

Endine „Donetski Rahvavabariigi“
nn ministrite nõukogu minister (va
litsusküsimuste
administratsiooni
ülem).

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

14.3.2017

Sünniaeg: 15.3.1961
Sünnikoht: Vodyanske,
Dobropillja rajoon, Donetski
oblast
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Endine „Donetski Rahvavabariigi“
nn haridusminister.

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.
Praegu „Donetski Rahvavabariigi“
„peaministri“ eranõunik.

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (teise
nimega Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Sünniaeg: 10.5.1980 või
21.10.1983

„Donetski rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogu liige.

Sünnikoht: Snezhnoye,
Donetski oblast

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

г. Снежное, Донецкой области

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO (teise
nimega Vladislav
Nykolayevich
DEYNEGO)
(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Sünniaeg: 12.3.1964
Sünnikoht: Romny, Sumõ
oblast
Ромны, Сумская область

„Luganski Rahvavabariigi“ nn rah
vusnõukogu „asejuhataja“.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

29.11.2014

14.3.2017
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136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, teise
nimega Givi

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 19.7.1980
Sünnikoht: Ilovaisk

(Михаил Сергеевич
Mykhaylo
Serhiyovych
TOLSTYKH

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich
BASURIN

Ukraina idaosas toimuvas võitluses
osaleva relvastatud separatistliku
rühmituse „Somali“ komandör.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Ta on endiselt „Donetski Rahvavaba
riigi“ aktiivne sõjakomandör.

Sünniaeg: 27.6.1966
Sünnikoht: Donetsk

„Donetski Rahvavabariigi“ kaitsemi
nisteeriumi pressiesindaja.

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)
Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

Ta on endiselt Ukraina idaosas toi
muva separatistliku tegevuse ak
tiivne toetaja.

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН

138.

Põhjendused

Selles ametis on ta aktiivselt toeta
nud Ukraina territoriaalset terviklik
kust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid
ning Ukraina edasist destabiliseeri
mist.

ТОЛСТЫХ)

137.

L 67/111

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Sünniaeg: 20.5.1972 või
30.5.1972

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Sünnikoht: Lugansk

Endine seadusevastase „Luganski
Rahvavabariigi“ nn justiitsminister.
Alates 2015. aasta oktoobrist „Lu
ganski Rahvavabariigi“ nn keskvali
miskomisjoni esimees.

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.
Praegu „Luganski Rahvavabariigi“
nn keskvalimiskomisjoni esimees.

139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Sünniaeg: 2.7.1973
Sünnikoht: Lysychansk,
Luganski oblast, NSVL
Лисичанск Луганской области
УССР

„Luganski Rahvavabariigi“ nn minis
trite nõukogu endine „aseesimees“.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015
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140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (teise
nimega KUZOVLEV)

Sünniaeg: 7.1.1967

(Сергей Юрьевич

Мичуринск, Тамбовская
область

ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ))

141.

Tuvastamisandmed

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Sünnikoht: Michurinsk,
Tambovi oblast

Sünniaeg: 20.1.1988
Sünnikoht: Krasnoarmëisk
(Krasnoarmeisk)

Kateryna
Volodymyrivna
FILIPPOVA

(Катерина
Володимирівна

Aleksandr
Yurievich
TIMOFEEV

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)

Põhjendused

„Luganski Rahvavabariigi“ omakaitse
nn ülemjuhataja.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

Endine „Donetski Rahvavabariigi“
nn justiitsminister.

16.2.2015

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega on
ta seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.
Praegu Alexander Vladimirovich
Zakharchenko assistent.

ФIЛIППОВА

142.

14.3.2017

Sünniaeg: 15.5.1971
Sünnikoht: Nevinnomyssk,
Stavropoli krai
Невинномысск,
Ставропольский край

Oleksandr
Yuriyovych
TYMOFEYEV

„Donetski Rahvavabariigi“ nn rahan
dus- ja maksustamise minister.

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

143.

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

Sünniaeg: 5.1.1967
Sünnikoht: Baranykivka,
Bilovodski rajoon, Luganski
oblast
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

„Luganski Rahvavabariigi“ nn sisse
tulekute ja maksustamise minister.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

14.3.2017
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144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 22.4.1985
Sünnikoht: Kherson

L 67/113

Põhjendused

„Donetski Rahvavabariigi“ nn kom
munikatsiooniminister.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor
Viacheslavovych
YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Sünniaeg: 10.12.1976
Sünnikoht: Lugansk

BESEDINA

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

Sünniaeg: 25.7.1978 (või
23.3.1975)

„Luganski Rahvavabariigi“ nn pea
prokurör.

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)

Sünnikoht: Krasny Luch,
Vorošilovgrad, Luganski oblast

Nende ametikohtade vastuvõtmisega
ja nendel ametikohtadel tegutsemi
sega on ta seega aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjus
tavaid tegevusi ja poliitikaid ning
Ukraina edasist destabiliseerimist.

Sünniaeg: 8.5.1956

Endine esimene asekaitseminister
(kuni 17. novembrini 2015), kes
osales selles ametis Vene vägede Uk
rainasse lähetamise toetamises.

Zaur Raufovych
ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

16.2.2015

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja
sellel ametikohal tegutsemisega on
ta seega aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavaid
tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina
edasist destabiliseerimist.

Olha Ihorivna

146.

Endine „Luganski rahvavabariigi“ nn
majandusarengu- ja kaubandusmi
nister.

Sünnikoht: Kaunas, Leedu

Venemaa kaitseministeeriumi prae
guse struktuuri kohaselt osaleb ta
selles ametis Venemaa valitsuse po
liitikate kujundamises ja rakendami
ses. Need poliitikad ohustavad
Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust.
Praegu töötab Rosatomis.

16.2.2015

16.2.2015
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150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Tuvastamisandmed

14.3.2017

Põhjendused

Sünniaeg: 11.9.1937

Riigiduuma liige.

Sünnikoht: Tchassov Yar,
Ukraina

Ta külastas nn Donetski Rahvavaba
riiki ja tegi oma visiidi ajal separa
tiste toetavaid avaldusi. Samuti ni
metati ta nn Donetski Rahvavaba
riigi aukonsuliks Venemaa Föderat
sioonis.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Hääletas 20. märtsil 2014 föde
raalse põhiseaduseelnõu poolt, mis
käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõt
mist Venemaa Föderatsiooni koos
seisu ning Venemaa Föderatsioonis
uute föderaalüksuste, Krimmi Vaba
riigi ja föderaalstaatusega Sevasto
poli linna moodustamist.
Praegu Riigiduuma kultuurikomis
joni esimene aseesimees.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Sünniaeg: 28.8.1977
Sünnikoht: Bekabad,
Usbekistani NSV

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.
Riigiduuma rahvusküsimuste komis
joni aseesimees.
2014. aastal nimetati Balbek
„Krimmi Vabariigi“ ministrite nõu
kogu aseesimeheks, kelle ülesandeid
täites toetas ta ebaseaduslikult an
nekteeritud Krimmi poolsaare inte
greerimist Venemaa Föderatsiooni,
mille eest anti talle medal „Krimmi
Vabariigi kaitsmise eest“. Ta toetas
Krimmi annekteerimist oma avalike
avaldustega, sealhulgas Ühtse Vene
maa (Krimmi filiaal) veebisaidi kon
tol, ning artikliga, mis avaldati
3. juulil 2016 NTV veebisaidil.

9.11.2016

14.3.2017
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153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 20.10.1972
Sünnikoht: Simferopol,
Ukraina NSV

L 67/115

Põhjendused

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

Loetellu kand
mise kuupäev

9.11.2016

Finantsturge käsitleva duumakomis
joni liige.
2014. aasta märtsis nimetati Bakha
rev „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu
aseesimeheks ning 2014. aasta au
gustis kõnealuse organi esimeseks
aseesimeheks. Ta on tunnistanud
oma osalemist 2014. aastal toimu
nud sündmustes, mis tõid kaasa
Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku
annekteerimise, mida ta on ka avali
kult toetanud, sealhulgas intervjuus,
mis avaldati 22. märtsil 2016 veebi
saidil gazetakrimea.ru ja 23. augustil
2016
veebisaidil
c-pravda.ru.
„Krimmi Vabariigi“ nn ametivõimud
on talle andnud ordeni „Kohuse
tundlikkuse eest“.

Sünniaeg: 17.10.1969
Sünnikoht: Kular Ust-Yansky
piirkond, Jakuutia ANSV

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevas
topoli linna esindav liige Riigiduu
mas.
Maksustamist käsitleva duumako
misjoni liige.
Sevastopoli kohaliku omavalitsuse
liikmena toetas ta 2014. aasta vee
bruaris ja märtsis nn rahvalinnapea
Alexei Chaliy tegevust. Ta on avali
kult tunnistanud oma osalemist
2014. aastal toimunud sündmustes,
mis tõid kaasa Krimmi ja Sevasto
poli ebaseadusliku annekteerimise,
mida ta on ka avalikult toetanud,
sealhulgas oma isiklikul veebisaidil
ja intervjuus, mis avaldati 21. vee
bruaril 2016 veebisaidil nationnews.ru.
Annekteerimisprotsessis osalemise
eest anti talle Venemaa riiklik orden
„Emamaa eest täidetud kohustuste
eest“ (II järk).

9.11.2016
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155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 3.8.1981
Sünnikoht: Simferopol,
Ukraina NSV

14.3.2017

Põhjendused

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

Loetellu kand
mise kuupäev

9.11.2016

Finantsturge käsitleva duumakomis
joni liige.
2014. aasta märtsis nimetati Ko
zenko „Krimmi Vabariigi“ riiginõu
kogu aseesimeheks. Ta on avalikult
tunnistanud oma osalemist 2014.
aastal toimunud sündmustes, mis
tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli
ebaseadusliku annekteerimise, mida
ta on ka avalikult toetanud, sealhul
gas intervjuus, mis avaldati 12. märt
sil 2016 veebisaidil gazetacrimea.ru.
Annekteerimisprotsessis osalemise
eest andsid kohalikud nn ametivõi
mud talle medali „Krimmi Vabariigi
kaitsmise eest“.

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Sünniaeg: 24.6.1965
Sünnikoht: Belogorsk, Ukraina
NSV

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.
Riigiduuma
liige.

kulutuurikomisjoni

Ta on olnud Krimmi Autonoomse
Vabariigi ülemnõukogu liige alates
2012. aastast ning toetas alates
2014. aasta märtsist ebaseaduslikult
annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli
integreerimist Venemaa Föderat
siooni. 2014. aasta septembris valiti
Savchenko „Krimmi Vabariigi“ riigi
nõukogusse. Ta on mitmel korral
avalike avaldustega kaitsnud Krimmi
ja Sevastopoli ebaseaduslikku an
nekteerimist, sealhulgas intervjuu
des, mis avaldati 2. aprillil 2016 ja
20. augustil 2016 veebisaidil
c-pravda.ru. 2014. aastal anti talle
Venemaa riiklik orden „Emamaa
eest täidetud kohustuste eest“ (II järk)
ning 2015. aastal andsid „Krimmi
Vabariigi“ nn ametivõimud talle or
deni „Kohusetundlikkuse eest“.

9.11.2016
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157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 4.7.1971
Sünnikoht: Simferopol,
Ukraina NSV

L 67/117

Põhjendused

Ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmi Autonoomset Vabariiki
esindav liige Riigiduumas.

Loetellu kand
mise kuupäev

9.11.2016

Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia inte
gratsiooni ja suhteid kaasmaalastega
käsitleva Venemaa Föderatsiooni
Riigiduuma komisjoni liige.
2014. aasta septembris valiti Shpe
rov „Krimmi Vabariigi“ riiginõuko
gusse.
Ta on avalikult tunnistanud (sealhul
gas intervjuus, mis avaldati 3. sep
tembril 2016 veebisaidil ldpr-rk.ru)
oma osalemist 2014. aastal toimu
nud sündmustes, mis tõid kaasa
Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku
annekteerimise, ning eelkõige oma
rolli poolsaare ebaseadusliku annek
teerimise küsimuses peetava ebasea
dusliku referendumi korraldamisel.

ÜKSUSED

Nimi

10.

Nn Donbassi
omakaitse (People's
Militia) „Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса“

Tuvastamisandmed

Sotsiaalmeedia:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38–099-445–63-78;
+ 38–063-688–60-01;
+ 38–067-145–14-99;
+ 38–094-912–96-60;
+ 38–062-213–26-60
Email: voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
Vabatahtlike telefoninumber
Venemaal:
+ 7 (926) 428–99-51
+ 7 (967) 171–27-09
E-post: novoross24@mail.ru
Aadress: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

Põhjendused

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik
rühm, mis vastutab Ukraina idaosas
Ukraina valitsusvägede vastu võitle
mise eest, ohustades nii Ukraina sta
biilsust ja julgeolekut. Muu hulgas
võttis võitlejate rühm 2014. aasta
aprilli alguses Ukraina idaosas enda
kontrolli alla mitu valitsushoonet,
kahjustades nii Ukraina territoriaal
set terviklikkust, suveräänsust ja sõl
tumatust. On seotud Pavel Gubare
viga, kes vastutab piirkondliku valit
suse hoone hõivamise eest Donets
kis koos venemeelsete vägedega ja
ta on ennast kuulutanud „rahvaku
berneriks“.

Loetellu kand
mise kuupäev

25.7.2014
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11.

Tuvastamisandmed

„Vostoki pataljon“

Sotsiaalmeedia:

‘Батальон Восток’

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

14.3.2017

Põhjendused

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik
rühm, mida peetakse Ukraina ida
osas üheks kõige tähtsamaks rüh
maks. Vastutab Ukraina idaosas
Ukraina valitsusvägede vastu võitle
mise eest, ohustades nii Ukraina sta
biilsust ja julgeolekut.

Loetellu kand
mise kuupäev

25.7.2014

Osales aktiivselt sõjalistes operat
sioonides, mille tulemusel hõivati
Donetski lennujaam.
„Donetski Rahvavabariigi“ relvajõu
dude nn esimese sõjaväekorpuse
osa.

21.

JOINT-STOCK
COMPANY
ALMAZ-ANTEY
AIR AND SPACE
DEFENCE
CORPORATION
Акционерное
общество „Концерн
воздушнокосмической
обороны „Алмаз –
Антей

41 ul.Vereiskaya, Moscow
121471, Russia;
veebisait: almaz-antey.ru;
e-posti aadress antey@almazantey.ru

Almaz-Antey on Venemaa riigiette
võte. Ta toodab õhutõrjerelvi, seal
hulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida
ta tarnib Venemaa armeele. Vene
maa ametivõimud on andnud
Ukraina idaosas tegutsevatele sepa
ratistidele raskerelvi, aidates kaasa
Ukraina destabiliseerimisele. Separa
tistid kasutavad neid relvi muu hul
gas lennukite allatulistamiseks. Riigi
ettevõttena aitab Almaz-Antey seega
kaasa Ukraina destabiliseerimisele.

30.7.2014

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

16.2.2015

(teise nimega
CONCERN
ALMAZ-ANTEY;
ALMAZ-ANTEY
CORP; (teise
nimega ALMAZANTEY DEFENSE
CORPORATION;
(teise nimega
ALMAZ-ANTEY
JSC; Концерн ВКО
„Алмаз – Антей;
)

30.

Sparta pataljon
Батальон ‘Спарта’

Üksust juhib loetellu kantud isik Ar
seny PAVLOV ja üksus on seega te
maga seotud.
„Donetski Rahvavabariigi“ nn „esi
mese sõjaväekorpuse“ osa.

14.3.2017
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31.

Somali pataljon
Батальон ‘Сомали’

Tuvastamisandmed

L 67/119

Põhjendused

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Üksust juhib loetellu kantud isik
Mikhail TOLSTYKH (teise nimega
Givi) ja üksus on seega temaga seo
tud.
„Donetski Rahvavabariigi“ nn „esi
mese sõjaväekorpuse“ osa.

33.

Prizraki brigaad
Бригада ‘Призрак’

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

16.2.2015

„Luganski Rahvavabariigi“ nn „teise
sõjaväekorpuse“ osa.

35.

Kalmiuse pataljon
Батальон ‘Кальмиус’

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.

16.2.2015

„Donetski Rahvavabariigi“ nn „esi
mese sõjaväekorpuse“ osa.

36.

Surmapataljon
Батальон ‘Смерть’

Relvastatud separatistlik rühmitus,
mis on aktiivselt toetanud Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat
tegevust ning Ukraina edasist desta
biliseerimist.
„Luganski Rahvavabariigi“ nn „teise
sõjaväekorpuse“ osa.

16.2.2015
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37.

Rahvaliikumine
„NOVOROSSIYA“
Движение
Новороссия

Tuvastamisandmed

14.3.2017

Põhjendused

Rahvaliikumine „Novorossiya“/„Uus
Venemaa“ asutati 2014. aasta no
vembris Venemaal ning seda juhib
Vene ohvitser Igor Strelkov/Girkin
(arvatavasti Venemaa Föderatsiooni
relvajõudude peastaabi (GRU) luure
peadirektoraadi töötaja).
Liikumise kindlaksmääratud sihtide
kohaselt on selle eesmärk anda iga
külgset tulemuslikku abi „Novoros
siyale“, sealhulgas Ukraina idaosa
võitlejate abistamise teel, toetades
seega Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavaid poliitikaid.
Seotud isikuga, kes on kantud
Ukraina territoriaalset terviklikkust
kahjustavate isikute loetellu.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015
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