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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/876,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa
vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen
(EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan
kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 765/2006 (1), ja erityisesti sen 8 a artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006.

(2)

Valko-Venäjän tilanteen vakavuuden sekä jatkuvien ihmisoikeusloukkausten ja kansalaisyhteiskunnan ja
demokraattisen opposition tukahduttamisen vuoksi 12 henkilöä ja kahdeksan yhteisöä olisi sisällytettävä asetuksen
(EY) N:o 765/2006 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä,
joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetus (EY) N:o 765/2006 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(1) EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA

3.6.2022

LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I seuraavasti:
1) Lisätään seuraavat luonnolliset henkilöt luetteloon ”A. 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt”:

”184.

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Igor Vasilievich
KARPENKO

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Tunnistetiedot

Asemassaan vaaleista ja kansanäänestysten järjestämisestä vastaavan
Valko-Venäjän tasavallan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana
13. joulukuuta 2021 alkaen Ihar Karpienka on vastuussa 27. helmikuuta
2022 pidetyn perustuslakia koskevan kansanäänestyksen
organisoinnista ja järjestämisestä; kansanäänestys ei täytä oikeusvaltiota,
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä normeja eikä
Venetsian komission asettamia kriteerejä. Erityisesti valmisteluprosessi ei
Syntymäaika: 28.4.1964
ollut avoin eikä kansalaisyhteiskunta tai maanpaossa oleva
demokraattinen oppositio osallistunut siihen.
Sukupuoli: mies

Dzmitry Aliakseevich
ALEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Asema(t): Belneftgazin,
Energo-Oilin ja Grantlon
(aiemmin Energo-OilInvest)
osakkeenomistajan
Aljaksei Aleksinin poika

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän on siten vastuussa toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratian
ja oikeusvaltion toteutumista Valko-Venäjällä.

Dzmitry Aleksin on merkittävän valkovenäläisen liikemiehen Aljaksei
Aleksinin poika. Vuonna 2021 hänestä tuli yhteisomistaja yhtiöissä,
jotka olivat hänen isänsä omistuksessa tai tätä lähellä, mukaan lukien
Energo-Oil, Belneftgaz ja Grantlo (aiemmin Energo-Oil-Invest). Näille
yrityksille myönnettiin etuuskohtelu Aljaksandr Lukašenkan
allekirjoittamien presidentin asetusten perusteella: Inter Tobacco sai
yksinoikeudet tupakkatuotteiden tuontiin Valko-Venäjälle, kun taas
Syntymäaika: 25.4.1987
Belneftgaz nimettiin passituksen valvonnan kansalliseksi operaattoriksi.
Sukupuoli: mies
Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta.
Kansalaisuus:
valkovenäläinen
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Asema(t): Vaaleista ja
kansanäänestysten
järjestämisestä vastaavan
Valko-Venäjän tasavallan
keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja

Kansalaisuus:
valkovenäläinen
185.

Luetteloon merkitsemisen perusteet

FI

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi venäjästä)
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Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ
Боголюб КАРИЧ

Asema(t): Belneftgazin,
Energo-Oilin ja Grantlon
(aiemmin Energo-OilInvest)
osakkeenomistajan
Aljaksei Aleksinin poika

Vital Aleksin on merkittävän valkovenäläisen liikemiehen Aljaksei
Aleksinin poika. Vuonna 2021 hänestä tuli yhteisomistaja yhtiöissä,
jotka olivat hänen isänsä omistuksessa tai tätä lähellä, mukaan lukien
Energo-Oil, Belneftgaz ja Grantlo (aiemmin Energo-Oil-Invest). Näille
yrityksille myönnettiin etuuskohtelu Aljaksandr Lukašenkan
allekirjoittamien presidentin asetusten perusteella: Inter Tobacco sai
yksinoikeudet tupakkatuotteiden tuontiin Valko-Venäjälle, kun taas
Syntymäaika: 29.8.1997
Belneftgaz nimettiin passituksen valvonnan kansalliseksi operaattoriksi.
Sukupuoli: mies
Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta.
Kansalaisuus:
valkovenäläinen
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Asema(t): Serbialainen
liikemies ja poliitikko,
joka on yhteydessä Dana
Holdings -yritykseen
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Bogoljub Karić on serbialainen liikemies ja poliitikko. Hän on yhdessä
perheenjäsentensä kanssa kehittänyt kiinteistöyhtiöiden verkoston
Valko-Venäjällä ja luonut yhteyksiä Aljaksandr Lukašenkan perheeseen.
Hän on erityisesti ollut läheisessä yhteydessä Dana Holdingsiin ja sen
entiseen tytäryhtiöön Dana Astraan, ja hänen kerrotaan edustaneen
Syntymäaika: 17.1.1954
kyseisiä yhteisöjä kokouksissa Lukašenkan kanssa. Lukašenka kuvasi
Syntymäpaikka: Peja/Pec, Karićiin yhteydessä olleen yrityksen kehittämää Minsk World -hanketta
”esimerkiksi slaavilaisen maailman yhteistyöstä”. Kyseisten Lukašenkaan
Kosovo
ja tämän lähipiiriin solmittujen läheisten suhteiden ansiosta Karićiin
Sukupuoli: mies
yhteydessä olevat yritykset saivat Lukašenkan hallinnolta etuuskohtelun,
myös verohelpotuksia ja tontteja kiinteistökehitystoimintaan.
Kansalaisuus:
serbialainen
Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
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187.

Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Passin numero:
012830978 (voimassa
27.12.2026 asti)
188.

Andrii SICH

Андрiй СИЧ

Andrey SYCH

Андрей СЫЧ

Asema(t): Yksi valtion
omistaman ”Belarus 1”
-televisiokanavan
”Platform”-ohjelman
juontajista

Andrii Sich on yksi valtion omistaman ”Belarus 1” -televisiokanavan
”Platform”-ohjelman juontajista. Tässä asemassaan hän on tukenut
hallinnon narratiiveja, joiden tarkoituksena on horjuttaa riippumatonta
mediaa, heikentää demokratiaa ja perustella tukahduttamistoimia. Hän
on tukenut Lukašenkan hallinnon narratiivia läntisten valtioiden aikeista
järjestää vallankaappaus Valko-Venäjällä ja vaatinut ankaria rangaistuksia
”Rusj molodaja”
niille, joiden on väitetty olleen tähän osallisina, tukenut
-järjestön jäsen
disinformaatiokampanjoita, joissa Valko-Venäjältä unioniin saapuneita
Syntymäaika: 20.9.1990 muuttajia on väitetty kohdellun huonosti, ja levittänyt käsitystä
riippumattomista tiedotusvälineistä ulkomaisina vaikuttajina, joiden
Syntymäpaikka: Valko- toimintaa olisi rajoitettava.
Venäjä
Näin ollen hän tukee Lukašenkan hallintoa.
Sukupuoli: mies

3.6.2022

3.6.2022

Kansalaisuus:
valkovenäläinen
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186.

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHEU
МIКУШЭЎ
Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Денис Александрович
МИКУШЕВ

Dzianis Mikusheu on Gomelin alueen/oblastin syyttäjänviraston
rikosasioita koskevista tuomioistuinpäätöksistä annetun lain
noudattamisen valvonnasta vastaavan osaston päällikkö ja johtava
oikeudellinen neuvonantaja. Tässä asemassa hän on vastuussa Siarhei
Tsikhanouskia, Artsiom Sakauta, Dzmitry Papouta, lhar Losikia,
Uladzimir Tsyhanovitšia ja Mikalai Statkevitšia koskevien syytetoimien
aloittamisesta. Hän osallistui Siarhei Tsikhanouskin mielivaltaiseen
vangitsemiseen, mikä käy ilmi YK:n ihmisoikeusneuvoston mielivaltaista
vangitsemista käsittelevän työryhmän raportista.

3.6.2022
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Asema(t): Gomelin
alueen/oblastin
syyttäjänviraston
rikosasioita koskevista
tuomioistuinpäätöksistä
annetun lain
noudattamisen
valvonnasta vastaavan
osaston päällikkö;
johtava oikeudellinen
neuvonantaja.
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189.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja
oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja
Syntymäaika: 21.3.1980 demokraattisen opposition tukahduttamisesta.
Sukupuoli: mies

Sukupuoli: mies
Kansalaisuus:
valkovenäläinen

191.

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Henkilönumero:
3070379H041PBI
Asema(t): Järjestäytyneen
rikollisuuden ja
korruption torjunnasta
Valko-Venäjällä
vastaavan pääosaston
(GUBOPiK) johtaja

Mikalai Dolia on Gomelin aluetuomioistuimen tuomari. Tässä asemassa
hän on vastuussa Siarhei Tsikhanouskin, Artsiom Sakaun, Dzmitry
Papoun, lhar Losikin, Uladzimir Tsyhanovitšin ja Mikalai Statkevitšin
tuomitsemisesta suhteettoman pitkiin vankeusrangaistuksiin. Hän
osallistui Siarhei Tsikhanouskin mielivaltaiseen vangitsemiseen, mikä käy
ilmi YK:n ihmisoikeusneuvoston mielivaltaista vangitsemista käsittelevän
työryhmän raportista.

3.6.2022

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja
oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja
demokraattisen opposition tukahduttamisesta.
Andrei Parshyn on toiminut sisäministeriön järjestäytyneen
rikollisuuden ja korruption torjunnan pääosaston (GUBOPiK) johtajana
vuodesta 2021. GUBOPiK on yksi tärkeimmistä elimistä, jotka ovat
vastuussa poliittisesta vainosta Valko-Venäjällä, mukaan lukien
aktivistien ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten mielivaltaiset ja laittomat
pidätykset ja kaltoinkohtelu, myös kidutus.

L 153/5

Syntymäaika: 19.2.1974 GUBOPiK on julkaissut Telegram-profiilissaan valkovenäläisten
aktivistien ja tavallisten kansalaisten pakottamalla saaduista
Osoite: 4A Skryganova
tunnustuksista videoita, ja näin paljastanut heidät valkovenäläiselle
St., Apt. 211 Minsk,
yleisölle ja käyttänyt heitä poliittisen painostuksen välineenä. GUBOPiK
Belarus
pidätti myös Mark Bernsteinin, joka on yksi tärkeimmistä venäjänkielisen
Wikipedian toimittajista, koska tämä oli julkaissut Venäjän Ukrainaan
Sukupuoli: mies
kohdistamasta hyökkäyksestä tietoja, joita pidettiin venäläisvastaisina
Kansalaisuus:
valeuutisina.
valkovenäläinen
Andrej Parshyn on näin ollen vastuussa vakavista
ihmisoikeusloukkauksista ja Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan
tukahduttamisesta.

3.6.2022
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190.

Kansalaisuus:
valkovenäläinen
Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ Asema(t): Gomelin
aluetuomioistuimen
Nikolai Ivanovich
Ниĸолай Иванович ДОЛЯ
tuomari
DOLYA
Syntymäaika: 3.7.1979

Ihar Piatrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Igor Petrovich TUR

Игорь Петрович ТУР

Asema(t): Valtion
omistaman ”ONT”televisiokanavan
työntekijä, useiden
ohjelmien tekijä ja
juontaja (”Propaganda”,
”To be completed”)

3.6.2022
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Ihar Tur on valtion omistaman ”ONT”-televisiokanavan työntekijä ja yksi
Lukašenkan hallinnon tärkeimmistä propagandan levittäjistä. Hän
juontaa ”Propaganda”-ohjelmaa, jossa hän yllyttää väkivaltaan, häpäisee
oppositioaktivisteja ja esittää videoita pakottamalla saaduista
tunnustuksista. Hän on antanut useita kertoja vääriä tietoja ValkoVenäjän opposition mielenosoituksista sekä disinformaatiota unionin
tapahtumista ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista hyökkäyksistä.
Hän on niin ikään vastuussa disinformaation levittämisestä ja väkivaltaan
Syntymäaika: 26.3.1989
yllyttämisestä verkossa. Aljaksandr Lukašenka myönsi hänelle mitalin
työstään media-alalla.
Syntymäpaikka:
Grodno/Hrodna, ValkoNäin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
Venäjä
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192.

Sukupuoli: mies

193.

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Ryhor Yuryevich
AZARONAK

Рыгор Юр’евiч
АЗАРОНАК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

Lyudmila Hladkaya on yksi Lukašenkan hallinnon näkyvimmistä
propagandan levittäjistä. Hän on ”SB Belarus Segodnya” -sanomalehden
työntekijä ja muiden hallintoa kannattavien tiedotusvälineiden, myös
valtion omistaman ”Belarus 1” -televisiokanavan, avustaja. Hän käyttää
usein vihapuhetta ja halventavaa kieltä demokraattisesta oppositiosta.
Hän on myös useaan otteeseen ”haastatellut” oikeudettomasti vangittuja
Valko-Venäjän kansalaisia, usein opiskelijoita, ja näyttänyt heidät
nöyryyttävissä tilanteissa ja pilkannut heitä. Hän on edistänyt ValkoVenäjän turvallisuuskoneiston sortotoimia ja osallistunut
Syntymäaika: 30.6.1983
disinformaatiota levittäviin ja tietoa manipuloiviin kampanjoihin. Hän
Osoite: 8A Vodolazhsky on ilmaissut julkisesti tukevansa Aljaksandr Lukašenkaa ja olevansa ylpeä
tämän hallinnossa palvelemisesta. Hän on saanut työstään Lukašenkalta
St., apt. 45, Minsk,
julkista tunnustusta ja palkintoja.
Belarus
Sukupuoli: nainen

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Kansalaisuus:
valkovenäläinen
Asema(t): Valtion
omistaman ”CTV”televisiokanavan
työntekijä, useiden
ohjelmien tekijä ja
juontaja (”Secret Springs
of Politics”, ”Judas”,
”Panopticon”)

Ryhor Azaronak on yksi Lukašenkan hallinnon tärkeimmistä
propagandan levittäjistä. Hän on poliittinen kolumnisti, kirjoittaja ja
viikottaisten propagandaohjelmien juontaja valtion omistamalla ”CTV”televisiokanavalla. Hän on lähetyksissään hyväksynyt Lukašenkan
hallinnon toisinajattelijoihin kohdistaman väkivallan ja käyttänyt
järjestelmällisesti halventavaa kieltä aktivisteista, toimittajista ja muista
Lukašenkan hallinnon vastustajista. Hän sai Aljaksandr Lukašenkalta
urhoollisuusmitalin.

3.6.2022

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
3.6.2022

Sotilasarvo: reservin
luutnantti

3.6.2022
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Lyudmila Leanidauna
HLADKAYA

Kansalaisuus:
valkovenäläinen
Asema(t): ”SB Belarus
Segodnya”
-sanomalehden
erityiskirjeenvaihtaja,
valtion omistaman
”Belarus 1”
-televisiokanavan
juontaja

3.6.2022

Syntymäaika:
18.10.1995
Syntymäpaikka: Minsk,
Valko-Venäjä
Sukupuoli: mies

Ivan Ivanavich
GALAVATYI
Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Kansalaisuus:
valkovenäläinen

3.6.2022”;
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Sukupuoli: mies
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195.

Kansalaisuus:
valkovenäläinen
Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Asema(t): Avoimen
Ivan Galavatyi on pääjohtajana valtion omistamassa Belaruskaliosakeyhtiön
yrityksessä, joka on Lukašenkan hallinnolle merkittävä tulojen ja
Иван Иванович
”Belaruskalin” pääjohtaja ulkomaan valuutan lähde. Hän on kansalliskokouksen
ГОЛОВАТЫЙ
tasavaltaneuvoston jäsen ja toimii useissa muissa korkeissa tehtävissä
Valko-Venäjän tasavallan
Valko-Venäjällä. Hän on saanut uransa aikana useita valtion palkintoja,
kansalliskokouksen
myös suoraan Aljaksandr Lukašenkalta. Hän on ollut läheisessä
tasavaltaneuvoston
yhteydessä Lukašenkaan ja tämän perheenjäseniin. Näin ollen hän hyötyy
ulkoasioiden ja
Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
kansallisen
turvallisuuden pysyvän Valko-Venäjällä elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien
komitean jäsen
jälkimainingeissa järjestettyihin lakkoihin ja rauhanomaisiin
mielenosoituksiin osallistuneet ”Belaruskali”-yrityksen työntekijät
Syntymäaika: 15.6.1976
menettivät palkkionsa ja heidät irtisanottiin. Lukašenka uhkasi
Syntymäpaikka: Pogostin henkilökohtaisesti korvata lakkoilijat ukrainalaisilla kaivostyöntekijöillä.
asutusalue, Soligorskin Näin ollen Ivan Galavatyi on vastuussa kansalaisyhteiskunnan
piiri, Minskin maakunta, tukahduttamisesta.
Valko-Venäjä
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Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)

”28.

Avoin osakeyhtiö
”Belaruskali”

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)

Адкрытае акцыянернае
таварыства
”Беларуськалiй”

ААТ ”Беларуская
калiйная кампанiя”
ОАО ”Белорусская
калийная компания”

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Osoite: 5 Korzha St.,
Avoin osakeyhtiö Belaruskali on valtion omistama yritys ja yksi
Soligorsk, 223710 Minsk maailman suurimmista potaskan tuottajista, jonka osuus maailman
Region/Oblast, Belarus potaskaviennistä on 20 prosenttia. Se on siten Lukašenkan hallinnolle
merkittävä tulojen ja ulkomaan valuutan lähde; Aljaksandr Lukašenka on
Rekisteröintipäivä:
kuvaillut sitä ”kansallisaarteeksi, kansalliseksi ylpeyden aiheeksi ja
23.12.1996
yhdeksi Valko-Venäjän viennin pilareista”. Näin ollen Belaruskali hyötyy
Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
Rekisteröintinumero:
600122610
Belaruskalin työntekijöitä, jotka osallistuivat lakkoihin ja rauhanomaisiin
mielenosoituksiin Valko-Venäjällä elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten
presidentinvaalien jälkimainingeissa, uhkailtiin, ja yritysjohto irtisanoi
heitä. Lukašenka uhkasi henkilökohtaisesti korvata lakkoilijat
ukrainalaisilla kaivostyöntekijöillä. Näin ollen Belaruskali on vastuussa
kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä ja tukee
Lukašenkan hallintoa.

3.6.2022

Osoite: 35 Masherova
Ave., 220002 Minsk,
Belarus

3.6.2022

Rekisteröintipäivä:
13.9.2013
Rekisteröintinumero:
192050251
Puh.: +375 (17)
309-30-10; +375 (17)
309-30-30

Avoin osakeyhtiö Belarusian Potash Company on Valko-Venäjän
valtiollisen potaskatuottajan Belaruskalin vientiyhtiö. Belaruskali on yksi
Lukašenkan hallinnon suurimmista tulonlähteistä. Belarusian Potash
Companyn osuus maailmanlaajuisesta potaskan viennistä on 20
prosenttia.

Euroopan unionin virallinen lehti

Avoin osakeyhtiö
”Belarusian Potash
Company”

Luetteloon merkitsemisen perusteet

(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

Открытое акционерное
общество
”Беларуськалий”

29.

Tunnistetiedot

FI

(englanninkielinen
translitterointi venäjästä)
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2) Lisätään seuraavat oikeushenkilöt luetteloon ”B. 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet”:

Valtio on taannut Belarusian Potash Companylle monopoliaseman
potaskalannoitteiden viennissä. Valko-Venäjän viranomaisten
myöntämän etuuskohtelun ansiosta yrityksen tulot ovat huomattavan
suuret. Näin ollen Belarusian Potash Company hyötyy Lukašenkan
hallinnosta ja tukee sitä.

Sähköpostiosoite:
info@belpc.by

3.6.2022

”Inter Tobacco” LLC

Rekisteröintipäivä:
10.10.2002
Rekisteröintinumero:
808000714
31.

Avoin osakeyhtiö
”Naftan”

Адкрытае акцыянернае
таварыства ”Нафтан”

32.

3.6.2022

Näin ollen Inter Tobacco hyötyy Lukašenkan hallinnosta.

Valtion omistamana yrityksenä avoin osakeyhtiö Naftan on Lukašenkan
hallinnolle merkittävä tulojen ja ulkomaan valuutan lähde. Näin ollen
Naftan hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.6.2022

Rekisteröintipäivä: 1992 Naftanin työntekijöitä, jotka osallistuivat lakkoihin ja rauhanomaisiin
mielenosoituksiin Valko-Venäjällä elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten
Rekisteröintinumero:
presidentinvaalien jälkimainingeissa, uhkailtiin, ja yritysjohto irtisanoi
300042199
heitä. Näin ollen Naftan on vastuussa kansalaisyhteiskunnan
tukahduttamisesta Valko-Venäjällä ja tukee Lukašenkan hallintoa.

Avoin osakeyhtiö
Адкрытае акцыянернае Osoite: 18
”Grodno Tobacco Factory таварыства ”Гродзенская Ordzhonikidze St.,
Neman”
тытунёвая фабрыка
230771
Нёман”
Grodno/Hrodna, Belarus
Oткрытое акционерное Rekisteröintipäivä:
общество ”Гродненская 30.12.1996
табачная фабрика Неман”
Rekisteröintinumero:
500047627

Avoin osakeyhtiö Grodno Tobacco Factory Neman on valkovenäläinen
valtion omistama yritys ja yksi Lukašenkan hallinnon tärkeimmistä
tulonlähteistä. Yrityksen osuus Valko-Venäjän tupakkamarkkinoista on
70–80 prosenttia. Näin ollen avoin osakeyhtiö Grodno Tobacco Factory
Neman hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.6.2022
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Открытое акционерное
общество ”Нафтан”

Osoite: Novopolotsk 1,
211440 Vitebsk
Region/Oblast, Belarus

Inter Tobacco LLC on osa Valko-Venäjän tupakkatuotteita valmistavaa
teollisuutta. Sillä on merkittävä osuus Valko-Venäjän tuottoisista
kotimaan savukemarkkinoista. Yritykselle annettiin Aljaksandr
Lukašenkan allekirjoittamalla asetuksella yksinoikeus tupakkatuotteiden
tuontiin Valko-Venäjälle. Lisäksi Lukašenka antoi presidentin asetuksen
Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin rajojen siirtämisestä maa-alueen
osoittamiseksi Inter Tobaccon tehdasta varten, todennäköisesti
veronkiertoon liittyvistä syistä. Inter Tobacco kuuluu Aljaksei Aleksinille
ja hänen läheisille perheenjäsenilleen (omistaja on Aleksinin yritys
Energo-Oil).

FI

Таварыства з
Osoite: 131
абмежаванай адказнасцю Novodvorskiy village,
”Iнтэр Табак”
Novodvorskiy village
council, Minsk District,
Общество с
223016 Minsk
ограниченной
Region/Oblast, Belarus
ответственностью ”Интер
(Minsk Free Economic
Тобако”
Zone)

3.6.2022

30.

Valko-Venäjällä valmistetut Grodno Tobacco Factory Neman
-tuotemerkin savukkeet ovat yleisimpiä savukkeita, jotka salakuljetetaan
unioniin osana tuottoisaa laitonta savukekauppaa. Salakuljetuksessa
käytetään Valko-Venäjän valtion omistamille Belaruskali- ja Grodno Azot
-yrityksille kuuluvia junanvaunuja. Näin ollen avoin osakeyhtiö Grodno
Tobacco Factory Neman osallistuu rajoitusten alaisten tavaroiden
laittoman siirtämisen unionin alueelle helpottamiseen.

L 153/9

Beltamozhservice

Beltamozhservice on valtion omistama yritys ja yksi Valko-Venäjän
suurimmista logistiikkayrityksistä. Se on läheisessä yhteydessä ValkoVenäjän viranomaisiin ja osallistuu tavaroiden salakuljetukseen ja
jälleenvientiin Valko-Venäjältä Venäjälle. Yritys hyötyy yhteyksistä ValkoVenäjän viranomaisiin ja tuottaa merkittäviä tuloja Lukašenkan
hallinnolle. Näin ollen Beltamozhservice hyötyy Lukašenkan hallinnosta
ja tukee sitä.

3.6.2022

Belkommunmash on valkovenäläinen joukkoliikenteen ajoneuvojen
valmistaja. Aljaksandr Lukašenka edistää Belkommunmashin
liiketoimintaa takaamalla, että yritys noudattaa sopimusvelvoitteitaan
kumppaneihinsa nähden, ja käyttämällä vaikutusvaltaansa sen
liiketoiminnan tukemiseksi. Näin ollen Belkommunmash hyötyy
Lukašenkan hallinnosta.

3.6.2022
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Рэспублiканскае
Osoite: 17th km, Minskунiтарнае прадпрыемства Dzerzhinsk highway,
”БЕЛМЫТСЭРВIС”
administrative building,
office 75,
Республиканское
Shchomyslitsky s/s,
унитарное предприятие
223049, Minsk
”БЕЛТАМОЖСЕРВИС”
Region/Oblast, Belarus
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33.

Rekisteröintipäivä:
9.6.1999
Rekisteröintinumero:
101561144
34.

Belteleradio Company /
National State Television
and Radio Company of
the Republic of Belarus

Адкрытае акцыянернае
таварыства ”Кiруючая
кампанiя холдынгу
’Белкамунмаш’”

Osoite: 64B-2
Perekhodnaya St.,
220070 Minsk, Belarus

Rekisteröintipäivä:
Открытое акционерное 13.8.1991
общество ”Управляющая
Rekisteröintinumero:
компания холдинга
100205408
’Белкоммунмаш’”

Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампанiя
Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпания

Belkommunmash irtisanoi työntekijöitä siksi, että nämä olivat
osoittaneet mieltään vuoden 2020 väärennettyjen
presidentinvaalitulosten johdosta; näin ollen se on vastuussa
kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta ja tukee Lukašenkan hallintoa.

Osoite: 9 Makayonka St., Belteleradio Company on valtion televisio- ja radioyhtiö, jonka
Minsk, Belarus
määräysvallassa on seitsemän televisiokanavaa ja viisi radioasemaa
Valko-Venäjällä. Elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien
Rekisteröintipäivä:
jälkeen Belteleradio Company irtisanoi määräysvallassaan olevien
14.9.1994
tiedotusvälineiden työntekijöitä, jotka olivat osallistuneet
mielenosoituksiin, ja korvasi heidät venäläisillä tiedotusvälineiden
Rekisteröintinumero:
työntekijöillä. Se on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskunnan
100717729
tukahduttamisesta.
Verkkosivusto: tvr.by
Belteleradio Companyn valvonnassa olevat televisio- ja radioasemat
levittävät aktiivisesti propagandaa ja tukevat näin Lukašenkan hallintoa.

3.6.2022”.
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Avoin osakeyhtiö
”Managing Company of
Holding
’Belkommunmash’”

3.6.2022

3.6.2022
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NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/877,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa
vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen
(EY) N:o 765/2006 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,
ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan
kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 15 päivänä lokakuuta 2012 annetun neuvoston
päätöksen 2012/642/YUTP (1),
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen
ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006 (2).

(2)

Asetuksella (EY) N:o 765/2006 pannaan täytäntöön päätöksessä 2012/642/YUTP säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvoston päätöksellä (YUTP) 2022/882 (3) laajennetaan pakotteiden soveltamisalaa 24 päivänä maaliskuuta 2022
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien täytäntöönpanon jatkamiseksi sen johdosta, että Valko-Venäjä on
osallistunut Venäjän Ukrainaan kohdistamaan tuomittavaan ja laittomaan sotilaalliseen hyökkäykseen, joka
kansainvälisen oikeuden mukaan katsotaan aseelliseksi hyökkäykseksi.

(4)

Tilanteen vakavuuden vuoksi on välttämätöntä toteuttaa lisätoimenpiteitä. Sen vuoksi päätöksellä (YUTP) 2022/882
laajennettiin luetteloa niistä yhteisöistä, joihin sovelletaan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian sekä sellaisten
tuotteiden ja sellaisen teknologian, jotka voisivat edistää Valko-Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai
puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin liittyviä lupia koskevia
rajoituksia. Päätöksellä (YUTP) 2022/882 laajennetaan myös luetteloa niistä valkovenäläisistä luottolaitoksista ja
niiden valkovenäläisistä tytäryhtiöistä, joihin sovelletaan rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden
rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoamista koskevia rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Asetus (EY) N:o 765/2006 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 765/2006 seuraavasti:
1) korvataan 1 z b artikla seuraavasti:
”Artikla 1 z b
1.
Kielletään rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen
tarjoaminen liitteessä XV luetelluille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai sellaisille Valko-Venäjälle sijoittau
tuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, joiden omistusoikeuksista liitteessä XV lueteltu yhteisö omistaa
suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.
(1) EUVL L 285, 17.10.2012, s. 1.
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 765/2006, annettu 18 päivänä toukokuuta 2006, Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että
Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL
L 134, 20.5.2006, s. 1).
(3) Neuvoston päätös (YUTP) 2022/882, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että ValkoVenäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun
asetuksen 2012/642/YUTP muuttamisesta (EUVL L 153, 3.6.2022).
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2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan kuhunkin liitteessä XV tarkoitettuun oikeushenkilöön, yhteisöön
tai elimeen kyseisessä liitteessä mainitusta päivästä alkaen. Kieltoa sovelletaan kyseisestä samasta päivästä kaikkiin
Valko-Venäjälle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, joiden omistusoikeuksista liitteessä XV
lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.”;
2) korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta sovellettavista seuraamuksista, myös
tarvittaessa rikosoikeudellisista seuraamuksista, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on myös
säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä tällaisen rikkomisen tuottaman hyödyn takavarikoimiseksi.”;
3) korvataan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite V tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä;
4) korvataan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite XV tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA

3.6.2022
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LIITE I
”LIITE V
LUETTELO 1 e ARTIKLAN 7 KOHDASSA, 1 f ARTIKLAN 7 KOHDASSA JA 1 f a ARTIKLAN 1 KOHDASSA
TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ TAI OIKEUSHENKILÖISTÄ

Valko-Venäjän puolustusministeriö
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT – Control Systems, JSC – Geoinformation Control Systems Holdingin hallinnointiyhtiö
AGAT – Electromechanical Plant OJSC
AGAT – SYSTEM
ATE – Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport, CJSC
BSVT-New Technologies
Gomelin alueen toimeenpanevan komitean sisäasiainosasto
Valko-Venäjän tasavallan sisäasiainministeriön sisäiset joukot
KGB Alpha
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheeled Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Valko-Venäjän tasavallan sotilasteollisuudesta vastaava valtion viranomainen
Valko-Venäjän tasavallan valtion turvallisuuskomitea
Transaviaexport Airlines, JSC
Volatavto OJSC”.
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LIITE II
”LIITE XV
LUETTELO 1 z b ARTIKLASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ
Oikeushenkilön, yhteisön tai elimen nimi

Soveltamispäivä

Belagroprombank

20. maaliskuuta 2022

Bank Dabrabyt

20. maaliskuuta 2022

Valko-Venäjän tasavallan kehityspankki

20. maaliskuuta 2022

Belinvestbank (Valko-Venäjän kehitys- ja
jälleenrakennuspankki)

14. kesäkuuta 2022”

3.6.2022

FI
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NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/878,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien
toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014
täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien
johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU)
N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja tuomitsee yhä
Ukrainan alueellista koskemattomuutta heikentävät toimet ja politiikat.

(3)

Unioni tuomitsee mitä jyrkimmin julmuudet, joihin Venäjän federaation asevoimien on raportoitu syyllistyneen
Butšassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa. Unioni tukee kaikkia toimia, joilla varmistetaan Venäjän federaation
asevoimien asettaminen vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
loukkauksista Ukrainassa.

(4)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että 65 henkilöä ja 18 yhteisöä olisi lisättävä asetuksen (EU)
N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä,
joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA

(1) EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.
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LIITE

FI

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

Nimi

”1111

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV
(venäjäksi: Азатбек
Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Tunnistustiedot

Eversti, Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun
kivääriprikaatin komentaja
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Osoite: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky
district, Motostrelkovy passage, 3.

1112.

Andrei Boevich KURBANOV Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Андрей Боевич
eversti
КУРБАНОВ)
Syntymäaika: 7.1.1970
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Kansallisen henkilökortin nro: У-184386

Eversti Azatbek Asanbekovich Omurbekov on Venäjän federaation 35. usean
aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin komentaja.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimintaa ja oli suoraan vastuussa Butšassa
tapahtuneista tapoista, raiskauksista ja kidutuksista, minkä johdosta hän sai
kutsumanimen ”Butcher of Bucha” (Butšan teurastaja).
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Andrei Boevich Kurbanov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai
täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai
turvallisuutta.

3.6.2022

Passin numero: 4615 949409

Perusteet

Euroopan unionin virallinen lehti

1. HENKILÖT

1113.

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
eversti
Syntymäaika: 19.11.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 8001 142195
Kansallisen henkilökortin nro: Ф-703443

1114.

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0801 547363
Kansallisen henkilökortin nro: T-194304
1115.

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV
(venäjäksi: Александр
Леонидович ШЕРШНЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
eversti
Syntymäaika: 14.1.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 3802 634927
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-529191

Viacheslav Sergeevich Klobukov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Aleksandr Viktorovich Vins on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Aleksandr Leonidovich Shershnev on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Aleksandr Viktorovich VINS Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Александр
eversti
Викторович ВИНС)
Syntymäaika: 24.1.1969

Perusteet

FI

(venäjäksi: Вячеслав
Сергеевич КЛОБУКОВ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

L 153/17

1116.

Sergei Aleksandrovich
VETROV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 25.9.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 6804 36337
Kansallisen henkilökortin numero: X-296449

1117.

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV

(venäjäksi: Руслан Овсепович
Syntymäaika: 30.10.1978
МИТЯЕВ)
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 6002 284996
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-052935
1118.

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO
(venäjäksi: Андрей
Николаевич ЕРМИШКО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 5.11.1972
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1202 583493
Kansallisen henkilökortin numero: У-639041

Sergei Aleksandrovich Vetrov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Ruslan Ovsepovich Mitiaev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Andrei Nikolaevich Ermishko on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

Perusteet

FI

(venäjäksi: Сергей
Александрович ВЕТРОВ)

Tunnistustiedot
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Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 3.1.1980
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 5003 593303
Kansallisen henkilökortin numero: У-874515

1120.

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV

Syntymäaika: 5.9.1979
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 7600 562816
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-594713

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV
(alias Dmitrii Ivanovich
LVIV)
(venäjäksi: Дмитрий
Иванович ЛЬВОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 15.8.1975
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 7603 794013
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-620752

Maksim Alekseevich Platonenkov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Vladimir Viktorovich Matafonov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitrii Ivanovich Lvov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

(venäjäksi: Владимир
Викторович МАТАФОНОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

Perusteet

FI

(venäjäksi: Максим
Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
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1122.

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 1.1.1977
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 8103 551489
Kansallisen henkilökortin numero: У-853407

1123.

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN

Syntymäaika: 19.9.1976
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0402 274319
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-620770

1124.

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

(venäjäksi: Анатолий
Александрович ШИПИЦЫН) Syntymäaika: 12.9.1977
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 5301 903199
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-607350

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitrii Viktorovich Pakhandrin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

(venäjäksi: Дмитрий
Викторович ПАХАНДРИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

Perusteet

FI

(venäjäksi: Евгений
Валерьевич
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Tunnistustiedot
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Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV
(venäjäksi: Денис
Николаевич ДЕЕВ)

Tunnistustiedot

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 9002 427497
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-624703

1126.

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1804 68726
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-584921
1127.

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO
(venäjäksi: Дмитрий
Александрович СМОЛЯГО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 27.12.1976
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 2702 603048
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-670103

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Oleg Iurievich Bukhvalov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitrii Aleksandrovich Smoliago on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Oleg Iurievich BUKHVALOV Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Олег Юрьевич
everstiluutnantti
БУХВАЛОВ)
Syntymäaika: 20.5.1979

Denis Nikolaevich Deev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Syntymäaika: 30.7.1977

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
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1128.

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Tunnistustiedot

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0802 576504
Kansallisen henkilökortin numero: У-053364

1129.

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN

(venäjäksi: Роман
Владимирович НАДЕЖДИН) Syntymäaika: 21.7.1977
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 1002 570526
Kansallisen henkilökortin numero: У-874071
1130.

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

(venäjäksi: Виктор
Владимирович ФИЛИППОВ) Syntymäaika: 27.10.1972
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 0502 898734
Kansallisen henkilökortin numero: У-721933

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Roman Vladimirovich Nadezdhin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Viktor Vladimirovich Filippov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: Алексей
Вячеславович БОЛЬШАКОВ) Syntymäaika: 15.3.1976

Perusteet
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Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV

(venäjäksi: Фаик Самеддин
оглы МАМЕДОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 24.11.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 9902 119102
Kansallisen henkilökortin numero: 802348

1132.

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 6602 516592
Kansallisen henkilökortin numero: 845762
1133.

German Nikolaevich
KULEMIN
(venäjäksi: Герман
Николаевич КУЛЕМИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 29.3.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 6702 594036
Kansallisen henkilökortin numero: 949685

Faik Mamedov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen
moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja
kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä
vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Igor Evgenievich Fedotov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
German Nikolaevich Kulemin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Igor Evgenievich FEDOTOV Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Игорь Евгеньевич
majuri
ФЕДОТОВ)
Syntymäaika: 9.12.1980

Perusteet

FI

(alias Faik Samaddin
MAMMADOV)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
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1134.

Tunnistustiedot

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1003 651875
Kansallisen henkilökortin numero: 1083746
1135.

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV

Syntymäaika: 11.10.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0801 272127
Kansallisen henkilökortin numero: 1088985

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Иван
majuri
Александрович КУРКИН)
Syntymäaika: 17.1.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0804 232754
Kansallisen henkilökortin numero: 1091451

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitry Arkadyevich Kozlov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Ivan Alexandrovich Kurkin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

(venäjäksi: Дмитрий
Аркадьевич КОЗЛОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri

Roman Victorovich Burdo on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Roman Victorovich BURDO Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Роман
majuri
Викторович БУРДО)
Syntymäaika: 26.11.1980

Perusteet
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Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich
VAZHENOV

Tunnistustiedot

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1005 944897
Kansallisen henkilökortin numero: 1092162

1138.

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1005 724322
Kansallisen henkilökortin numero: 1093778
1139.

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN
(venäjäksi: Александр
Анатольевич КОЧЕРГИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 10.12.1971
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0803 940939
Kansallisen henkilökortin numero: 1093786

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitry Yulianovich Ionov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Alexander Anatolyevich Kochergin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Dmitry Yulianovich IONOV Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Дмитрий
majuri
Юлианович ИОНОВ)
Syntymäaika: 3.7.1965

Evgeny Yurievich Vazhenov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: Евгений Юрьевич
ВАЖЕНОВ)
Syntymäaika: 27.1.1985

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
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1140.

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 29.9.1980
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 7301 420589
Kansallisen henkilökortin numero: 1094262

1141.

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV

(venäjäksi: Максим
Владимирович ЧЕРНЫШЕВ) Syntymäaika: 8.10.1980
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 0810 999451
Kansallisen henkilökortin numero: 1094540
1142.

Stanislav Igorevich
MAKAROV
(venäjäksi: Станислав
Игорьевич МAКАРОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 16.8.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0810 953377
Kansallisen henkilökortin numero: 1095194

Alexander Vladimirovich Kopylov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Maxim Vladimirovich Chernyshev on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Stanislav Igorevich Makarov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri

Perusteet

FI

(venäjäksi: Александр
Владимирович КОПЫЛОВ)

Tunnistustiedot
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Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich
IVANOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 26.2.1981
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 2701 493476
Kansallisen henkilökortin numero: 1095611

1144.

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN

(venäjäksi: Сергей
Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН) Syntymäaika: 19.1.1973
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 0804 277244
Kansallisen henkilökortin numero: 1100141
1145.

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV
(venäjäksi: Алексей
Владимирович ПРЫСЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 25.11.1975
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0501 704733
Myöntämispäivä: 20.3.2002

Andrey Nikolaevich Ivanov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Sergei Gennadyevich Pereshivkin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Aleksey Vladimirovich Prysev on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri

Perusteet

FI

(venäjäksi: Андрей
Николаевич ИВАНОВ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: У-360702
Yhteisön henkilökortti: 1100633
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1146.

Sergey Viktorovich
RUDENKO

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 7.10.1975
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0801 524291
Myöntämispäivä: 14.3.2002

Perusteet

Sergey Viktorovich Rudenko on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Сергей
Викторович РУДЕНКО)

Tunnistustiedot

L 153/28

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: У-268570
Yhteisön henkilökortti: 1100637
Olga Aleksandrovna
KHAMENOK
(venäjäksi: Ольга
Александровна ХАМЕНОК)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 14.12.1981
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen
Passin numero: 6004 190824
Myöntämispäivä: 10.10.2003
Henkilökortin numero: Ф-142685

Olga Aleksandrovna Khamenok on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.
Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

1147.

Yhteisön henkilökortti: 1102882

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich
LEVIN

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 25.10.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0804 98883
Myöntämispäivä: 30.6.2003

Perusteet

Dmitriy Gennadyevich Levin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Дмитрий
Геннадьевич ЛЕВИН)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: У-268857
Yhteisön henkilökortti: 1103126
Dmitriy Alekseevich
GONCHAR
(venäjäksi: Дмитрий
Алексеевич ГОНЧАР)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 31.1.1970
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0802 562844
Myöntämispäivä: 27.5.2002
Henkilökortin numero: У-265899

Dmitriy Alekseevich Gonchar on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.
Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

1149.

Yhteisön henkilökortti: 1103591

L 153/29

1150.

Tunnistustiedot

Sergey Sergeevich ZORIN

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 7503 78809
Myöntämispäivä: 2.3.2003

Sergey Sergeevich Zorin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64.
erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Сергей Сергеевич
majuri
ЗОРИН)
Syntymäaika: 25.10.1982

Perusteet

L 153/30

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: X-115531
Yhteisön henkilökortti: 1166487
Aleksandr Aleksandrovich
POTAPOV
(venäjäksi: Александр
Александрович ПОТАПОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 8.5.1981
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 6603 808655
Myöntämispäivä: 29.4.2003
Henkilökortin numero: X-078567

Aleksandr Aleksandrovich Potapov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.
Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

1151.

Yhteisön henkilökortti: 1170231

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich
GRIGOROV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 26.3.1979
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 8110 342164
Myöntämispäivä: 9.7.2010

Perusteet

Stepan Viktorovich Grigorov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Степан
Викторович ГРИГОРОВ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: Ф-594680
Yhteisön henkilökortti: 1194779
Sergey Viktorovich
MOSALEV
(venäjäksi: Сергей
Викторович МОСАЛЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 19.1.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0802 688231
Myöntämispäivä: 18.10.2015
Henkilökortin numero: Ф-866954

Sergey Viktorovich Mosalev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.
Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

1153.

Yhteisön henkilökortti: 2737869

L 153/31

1154.

Tunnistustiedot

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 5004 572078
Myöntämispäivä: 28.8.2004

Valentin Pavlovich Lutsak on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

Valentin Pavlovich LUTSAK Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Валентин
majuri
Павлович ЛУЦАК)
Syntymäaika: 5.4.1979

Perusteet

L 153/32

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-879492
Yhteisön henkilökortti: 310256
Sergey Nikolaevich
BORISENKO
(venäjäksi: Сергей
Николаевич БОРИСЕНКО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 15.3.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0503 357858
Myöntämispäivä: 30.1.2003
Henkilökortin numero: У-268030

Sergey Nikolaevich Borisenko on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.
Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

1155.

Yhteisön henkilökortti: 3127462

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna
MORDASHOVA

Syntymäaika: 17.5.1979
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen
Lähellä olevat henkilöt:
Alexey Mordashov (aviomies)
Kirill Mordashov (poikapuoli)
Nikita Mordashov (poikapuoli)
Lähellä olevat yhteisöt:

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Marina Mordashova on Severgroup-yhtiön puheenjohtajan Alexey
Mordashovin vaimo. Alexey Mordashov on siirtänyt yhteensä yli 1,5 miljardin
euron arvoiset osuutensa suuresta TUI-matkatoimistosta ja Nordgoldkultayhtiöstä vaimolleen Marina Mordashovalle eri offshore-yhtiöiden, mukaan
lukien Unifirm Limited, Ondero Limited ja Ranel Assets Limited, kautta. Nämä
yhtiöt ovat Marina Mordashovan omistuksessa tai määräysvallassa. Marina
Alexandrovna Mordashova on näin ollen luonnollinen henkilö, joka on lähellä
luetteloon merkittyä henkilöä, joka on vastuussa sellaisten toimien ja
politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja taloudellisen ja aineellisen
tuen antamisesta sekä hyötyy niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa
Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022

Kenraalieversti Mikhail Mizintsev on Venäjän federaation kansallisen
puolustuksen valvontakeskuksen päällikkö. Mizintsev on saanut
kutsumanimen ”the Butcher of Mariupol” (Mariupolin teurastaja), ja hänet on
määritetty Mariupolin piiritystä valvovaksi komentajaksi. Johtaessaan Venäjän
joukkojen pommituksia Mariupolissa hän on käyttänyt taktiikkoja, joita
käytettiin aiemmin Aleppon piirityksessä Syyriassa. Mizintsevia syytetään
erityisesti tuhansia siviilejä tappaneiden Mariupolin kaupungin pommitusten
järjestämisestä. Pommituksissa tuhottiin muun muassa Mariupolin
synnytyssairaala ja teatteri, ja niissä kuoli satoja lapsia. Mikhail Mizintsev on
näin ollen luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisten toimien tai
politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Марина
Александровна
МОРДАШОВА)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Ondero Limited, Brittiläiset Neitsytsaaret

Ranel Assets Limited, Brittiläiset Neitsytsaaret
Rayglow Limited, Kypros
ServerGroup LLC (Venäjän federaatio)
KN-Holding LLC (Yhdysvallat)
Nordgold
1157.

Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV

Venäjän federaation kansallisen puolustuksen
valvontakeskuksen päällikkö, kenraalieversti

(venäjäksi: Михаил
Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Syntymäaika: 10.9.1962
Syntymäpaikka: Averinskaya, Syamzhenskyn
piiri, Vologdan alue.
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Euroopan unionin virallinen lehti

Unifirm Limited, Kypros

L 153/33

1158.

Tunnistustiedot

Venäläis-ranskalaisten historiallisten aloitteiden
kehittämissäätiön varapuheenjohtaja

(venäjäksi: Елизавета
Дмитриевна ПЕСКОВА)

Syntymäaika: 9.1.1998
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen
Lähellä olevat henkilöt: Dmitry Peskov (isä)

1159.

(alias Nikolay Dmitriyevich
CHOLES/CHOULZ)
(venäjäksi: Николай
Дмитриевич ПЕСКОВ)
(alias Николай Дмитриевич
ЧОУЛЗ)

Syntymäaika: 3.2.1990
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 721123760
Myöntämispäivä: 12.9.2012
Voimassaolon päättymispäivä: 12.9.2022
Kansallisen henkilökortin numero: 4516913332
Lähellä olevat henkilöt: Dmitry Peskov (isä)

3.6.2022

Elizaveta Peskova on venäläis-ranskalaisten historiallisten aloitteiden
kehittämissäätiön varapuheenjohtaja ja viestintäyrityksen perustaja. Hän on
päässyt näihin tuottoisiin tehtäviin ja viettänyt luksuselämää isänsä suhteiden
ansiosta.
Sen vuoksi hän on lähellä sellaista luetteloon merkittyä henkilöä, joka on
tukenut aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä
Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.
Nikolay Peskov on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin
lehdistösihteerin, luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla merkityn
Dmitry Peskovin poika.
Nikolay Peskov käyttää isänsä varallisuutta ja rahaa, joten hän hyötyy suoraan
läheisestä yhteydestään isäänsä. Hän on näin ollen lähellä sellaista luetteloon
merkittyä henkilöä, joka on tukenut aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022
Euroopan unionin virallinen lehti

Nikolay Dmitrievich
PESKOV

Elizaveta Peskova on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin
lehdistösihteerin Dmitry Peskovin tytär. Dmitry Peskov on merkitty luetteloon
päätöksen 2014/145/YUTP nojalla.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA

Perusteet

L 153/34

Nimi

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna
NAVKA

Syntymäaika: 13.4.1975
Syntymäpaikka: Ukraina
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen

1161.

(venäjäksi: Сергей
Владимирович
САВОСТЬЯНОВ)

Moskovan kaupungin duuman jäsen.
Syntymäaika: 22.8.1984
Syntymäpaikka: Lyubertsy, Moskovan alue,
Venäjän federaatio
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Tatiana Navka on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin
lehdistösihteerin, luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla merkityn
Dmitry Peskovin vaimo.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Tatiana Navka omistaa osuuden muun muassa Venäjän federaatioon laittomasti
liitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevista yrityksistä ja omaisuudesta. Hän tukee
näin ollen toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän on lähellä
sellaista luetteloon merkittyä henkilöä, joka on tukenut aktiivisesti toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja
turvallisuutta.
Sergey Savostyanov on venäläinen valtiomies ja poliitikko. Hänet valittiin
edustajaksi Moskovan kaupungin duumaan 8. syyskuuta 2019.
Kieltämällä itsenäisten maiden alueellisen koskemattomuuden ja edistämällä
entisen Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton rajojen palauttamista hän
tukee julkisesti Venäjän federaation toimia Ukrainassa. Näin ollen hän on
vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta,
jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022
Euroopan unionin virallinen lehti

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYANOV

Perusteet

FI

(venäjäksi: Татьяна
Александровна НАВКА)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

L 153/35

1162.

Tunnistustiedot

Perusteet

Andrei Yurievich LIPOV

3.6.2022

FI

Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja Andrei Lipov on Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja
massaviestinnän valvontaviraston
massaviestinnän valvontaviraston (Roskomnadzor) päällikkö. Roskomnadzor
(venäjäksi: Андрей Юрьевич
(Roskomnadzor) päällikkö
on keskeinen väline sensuurin täytäntöönpanossa ja vapaiden
ЛИПОВ)
tiedotusvälineiden tukahduttamisessa Venäjällä.
Syntymäaika: 23.11.1969
Roskomnadzorin johtajana Lipov on vastuussa päätöksistä, jotka ovat johtaneet
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio
riippumattomien venäläisten tiedotusvälineiden sensurointiin ja sulkemiseen.
Kansalaisuus: venäläinen
Näillä toimilla luodaan sensuroitu tiedotustila, joka edistää ja tukee Venäjän
aseellista hyökkäystä Ukrainaa vastaan ja pitää sitä hyväksyttävänä.
Sukupuoli: mies

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 153/36

Nimi

Lisäksi Lipovin johdon alaisuudessa Roskomnadzor on aktiivisesti heikentänyt
Ukrainan alueellista koskemattomuutta tukemalla Ukrainan separatistien
alueita, niin kutsuttuja Donbassin ”tasavaltoja” ja erityisesti niin kutsutun
”Donetskin kansantasavallan” päällikköä Denis Pushilinia.

1163.

Volodymir Vasilyovich
SALDO
(ukrainaksi: Володимир
Васильович САЛДО)

Hersonin kaupunginvaltuuston jäsen, Hersonin
rauhan ja järjestyksen komitean (Salvation
Committee for Peace and Order) jäsen
Hersonin entinen pormestari (2002–2012) ja
entinen parlamentin jäsen (Alueiden puolue,
2012–2014).

Volodymir Saldo ryhtyi maaliskuussa 2022 tukemaan Venäjän Ukrainaan
kohdistamaa hyökkäystä ja osallistui sen jälkeen niin kutsutun rauhaa ja
järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä
Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella. Saldo on tukenut ja
edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Lipov on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta
tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

Syntymäaika: 12.6.1956
Kansalaisuus: ukrainalainen
Sukupuoli: mies

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV

Perusteet

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean
(Salvation Committee for Peace and Order)
puheenjohtaja

Kyrylo Stremousov osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja
järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä
Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.

Syntymäaika: 1976

Stremousov on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Kansalaisuus: venäläinen

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(ukrainaksi: Кирило
Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Sukupuoli: mies
1165.

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO
(ukrainaksi: Сергiй
Миколайович ЧЕРЕВКО)

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean
Serhiy Cherevko osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja
(Salvation Committee for Peace and Order) jäsen, järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä
Hersonin entinen apulaispormestari
Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.
Syntymäaika: 11.8.1975

Cherevko on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sukupuoli: mies
1166.

Tetiana KUZMICH
(ukrainaksi: Тетяна
КУЗЬМIЧ)

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean
Tetiana Kuzmich osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja
(Salvation Committee for Peace and Order) jäsen. järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä
Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.
Hersonin entinen apulaispormestari.
Kuzmich on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
Venäjän kansallisen ”Rusich”-kansalaisjärjestön
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
puheenjohtaja.
Syntymäaika: 10.4.1968
Kansalaisuus: ukrainalainen

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Kansalaisuus: ukrainalainen

3.6.2022

Sukupuoli: nainen
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1167.

Galina Viktorivna
DANILCHENKO

Tunnistustiedot

Venäjän miehitysjoukkojen nimittämä
Melitopolin vt. pormestari

Sukupuoli: nainen

1168.

Petr AKOPOV
(venäjäksi: Петр АКОПОВ)

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA
Novostin kolumnisti
Syntymäaika: 7.10.1968
Sukupuoli: mies

3.6.2022

Venäjän joukot sieppasivat Melitopolin laillisen pormestarin 4. maaliskuuta
2022, ja Danilchenko nimitettiin hänen tilalleen. Lisäksi hän on esittänyt useita
julkilausumia tukeakseen Venäjän läsnäoloa kaupungissaan ja kehottanut
väestöä olemaan vastustamatta miehittäjää.
Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka
heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä.
Petr Akopov on Venäjän propagandan levittäjä ja kolumnisti RIA Novostissa.
RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen uutistoimisto, joka on
Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa määräysvallassa. Hän on
hallituksen propagandan keskeinen hahmo, joka on kirjoittanut artikkeleita,
joissa kielletään Ukrainan oikeus olla valtio ja peräänkuulutetaan maan
”denatsifikaatiota” ja myös ”deukrainisaatiota” sekä kannatetaan ajatusta, että
Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää.
Petr Akopov on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022
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Kansalaisuus: venäläinen

Galina Danilchenko on Melitopolin kaupungin vt. pormestari.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(ukrainaksi: Галина
Syntymäaika: 1964
Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)
Kansalaisuus: ukrainalainen

Perusteet
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Nimi

3.6.2022

1169.

Tunnistustiedot

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA
Novostin kolumnisti

(venäjäksi: Тимофей
Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Syntymäaika: 3.11.1963
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Timofey Sergeytsev on Venäjän propagandan levittäjä ja kolumnisti RIA
Novostissa. RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen
uutistoimisto, joka on Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa
määräysvallassa. Hän on hallituksen propagandan keskeinen hahmo, joka on
kirjoittanut artikkeleja, joissa kielletään Ukrainan oikeus olla valtio ja
peräänkuulutetaan maan ”denatsifikaatiota” ja myös ”deukrainisaatiota” sekä
kannatetaan ajatusta, että Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Timofey Sergeytsev on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.
1170.

Victoria NIKIFOROVA

Syntymäaika: 12.6.1971
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen

Victoria Nikiforova on Venäjän propagandan levittäjä ja RIA Novostin
kolumnisti. RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen
uutistoimisto, joka on Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa
määräysvallassa. Hän on hallituksen propagandan keskeinen levittäjä, joka on
kieltänyt Ukrainan olemassaolon oikeuden ja todennut, ettei Ukrainan kansa
kykene päättämään kohtalostaan. Hän kuvailee Ukrainan kansalaisten olevan
”aivopestyjä” ja ”panttivankeja” ja edistää näin myönteistä kuvaa Venäjän
hyökkäyksestä Ukrainaan.
Victoria Nikiforova on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022
Euroopan unionin virallinen lehti

(venäjäksi: Виктория
НИКИФОРОВА)

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA
Novostin työntekijä
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1171.

Tunnistustiedot

Alina Maratovna KABAEVA Asema: National Media Groupin (NMG)
hallituksen puheenjohtaja
(alias Alina Maratovna
KABAYEVA)
Syntymäaika: 12.5.1983

Sukupuoli: nainen
Lähellä oleva yhteisö: National Media Group
(NMG)

Aleksandra MELNICHENKO Syntymäaika: 21.4.1977
(serbiaksi: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

Syntymäpaikka: Belgrad, Serbia
Lähellä oleva henkilö: Andrey Igorevich
Melnichenko (aviomies)
Kansalaisuus: serbialainen, kroatialainen
Sukupuoli: nainen
Passin numero: Kroatian passi nro 094949450
(voimassaolon päättymispäivä: 23.12.2023)

3.6.2022

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja
täytäntöönpanosta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Hän on
lisäksi lähellä luetteloon merkittyä henkilöä, joka on vastuussa sellaisista
toimista ja kannattaa aktiivisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan
vakautta ja turvallisuutta.
Aleksandra Melnichenko on Andrey Igorevich Melnichenkon vaimo. Andrey
Igorevich Melnichenko on venäläinen teollisuusalan toimija, joka omistaa
suuren lannoitetuottajan EuroChem Groupin ja kivihiiliyhtiö SUEK:n.
Aleksandra Melnichenko hyötyy huomattavasti aviomiehensä omaisuudesta ja
varallisuudesta. Hän omistaa yhdessä aviomiehensä kanssa kaksi
kattohuoneistoa, joiden arvo on yli 30 miljoonaa dollaria. Maaliskuussa 2022
Aleksandra Melnichenko korvasi aviomiehensä Firstline Trustin tosiasiallisena
omistajana ja edunsaajana. Firstline Trustia hallinnoi Linetrust PTC Ltd, joka
edustaa EuroChem Groupin tosiasiallista omistajaa.
Näin ollen hän on lähellä johtavaa liike-elämän edustajaa, joka toimii talouden
aloilla, jotka tarjoavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation
hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä Venäjään ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Andrey Igorevich Melnichenko tukee tai
toteuttaa sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä
Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022
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1172.

Alina Kabajeva on National Media Groupin (NMG) hallituksen puheenjohtaja.
NMG omistaa suuria osuuksia lähes kaikissa tärkeimmissä Venäjän liittovaltion
tiedotusvälineissä, jotka levittävät Venäjän hallituksen propagandaa. Hän on
entinen venäläinen voimistelija ja entinen valtionduuman jäsen. Hänellä on
läheiset suhteet presidentti Vladimir Putiniin.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: Алина Маратовна Syntymäpaikka: Taškent, Uzbekistan
КАБАЕВА)
Kansalaisuus: venäläinen

Perusteet
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Nimi

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV

Syntymäaika: 11.9.1960
Syntymäpaikka: Šymkent, Neuvostoliitto
(nykyinen Kazakstan)
Kansalaisuus: venäläinen
Passin numero: 753296761 (venäläinen)
Sukupuoli: mies

Perusteet

Eduard Yurevich Khudaynatov on energia-alalla toimiva venäläinen liikeelämän edustaja. Hän omistaa Independent Oil and Gas Company -yhtiön
(NOC, JSC Neftegazholding), joka on yksi Venäjän suurimmista yksityisistä
yrityksistä ja yksi suurimmista öljyntuottajista. Se harjoittaa öljy- ja
kaasukenttien etsintää, hyödyntämistä ja kehittämistä, öljynjalostusta sekä
öljytuotteiden tuotantoa ja kauppaa. Vuonna 2015 yrityksen tulot olivat 2,2
miljardia dollaria.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(Эдуард Юрьевич
Худайнатов)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Independent Oil and Gas Company on viime vuosina hankkinut valtion
omistamalta Rosneftilta merkittäviä osuuksia energia-alalla toimivista
yrityksistä sekä niiden louhintalupia. Lisäksi NOC osallistuu yhdessä Rosneftin
kanssa Vostok Oil -hankkeeseen. Viime vuosina Rosneft on myös maksanut
Khudaynatoville 9,6 miljardia dollaria yrityksestä, joka omistaa öljykentän
Taimyrissä.

Khudaynatov on lähellä venäläistä oligarkkia Igor Sechiniä ja presidentti
Vladimir Putinia.
Khudaynatov ja Sechin tekivät yhteistyötä Rosneftissa, ja heidän yrityksensä
harjoittavat yhdessä liiketoimintaa energia-alalla.
Hän osallistui Putinin ensimmäiseen presidentinvaalikampanjaan vuonna
2000 ja vastasi kampanjan hallinnoinnista Tjumenin alueella. Khudaynatov oli
toiminut kyseisen alueen jäsenenä duumassa vuodesta 1997.

Euroopan unionin virallinen lehti

Vuonna 2019 NOC ja Rosneft pyysivät ja saivat presidentti Putinilta etuuksia
arktisella alueella tapahtuvaa louhintatoimintaansa varten.
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Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Nimi

Hän on saanut isänmaan ansiokkaasta palvelusta myönnettävän kunniamerkin
”Venäjän aseman vahvistamisesta maailman energiamarkkinoilla ja sen
investointinäkymien parantamisesta”.
FI

Eduard Yurevich Khudaynatov on näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka
toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen
Venäjän federaation hallitukselle. Hän hyötyy Venäjän federaation hallituksesta
ja on lähellä luetteloon merkittyjä henkilöitä.
1174.

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN
(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Syntymäaika: 1996
Kansalaisuus: venäläinen
Verotunniste-numero: 780103765308

Pavel Prigozhinon merkittävän venäläisen liikemiehen Yevgeniy Prigozhinin
poika. Yevgeniy Prigozhinilläon läheiset yhteydet presidentti Putiniin ja Venäjän
puolustusministeriöön. Hän on Venäjällä sijaitsevan rekisteröimättömän
sotilasyhteisön Wagner Groupin, joka on vastuussa palkkasotilaiden
lähettämisestä Ukrainaan, rahoittaja ja epävirallinen johtaja.

Pavel Prigozhin omistaa viisi yritystä, jotka olivat aiemmin hänen äitinsä
Lyubov Valentinovna Prigozhinan omistuksessa: Beta LLC, Turstatus, Lakhta
Park Premium LLC, Lakhta Park LLC ja Lakhta Plaza LLC.
Hän on näin ollen yhteydessä johtaviin liike-elämän edustajiin tai
oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka toimivat sellaisilla talouden
aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation
hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden
horjuttamisesta.

Euroopan unionin virallinen lehti

Lähellä olevat henkilöt: Yevgeniy Viktorovich
Prigozhin (isä), Lyubov Valentinovna Prigozhina Yevgeniy Prigozhinin perustama ja hänen omistuksessaan marraskuuhun 2019
saakka ollut Concord-yritys (joka tunnetaan myös nimellä KOMBINAT
(äiti), Polina Evgenievna Prigozhina (sisar)
PITANIYA KONKORD OOO) ja ryhmä muita yrityksiä, joilla on yhteyksiä
Lähellä olevat yhteisöt: Lakhta Park, Lakhta Park häneen, kuten Concord Management and Consulting LLC ja Megaline LLC, ovat
Premium, Lakhta Plaza, Turtrans
saaneet suuria julkisia hankintasopimuksia Venäjän puolustusministeriöltä sen
jälkeen, kun Krim liitettiin laittomasti Venäjän federaatioon ja Venäjän tukemat
Sukupuoli: mies
separatistit miehittivät Ukrainan itäosan.

3.6.2022

3.6.2022

1175.

Tunnistustiedot

Arkady Yurievich VOLOZH Asema: Yksi Yandex N.V.:n perustajista ja sen
toimitusjohtaja
(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)
Syntymäaika: 11.2.1964

Kansalaisuudet: venäläinen, maltalainen
Sukupuoli: mies

Arkady Jurievich Volozhon venäläinen liikemies, jolla on liiketaloudellisia
intressejä tietotekniikan ja teknologian alalla. Hän on Yandexin perustaja ja
toimitusjohtaja. Yandex on Venäjän suurin internetyritys, joka ylläpitää Venäjän
suosituinta hakukonetta.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022”

FI

Syntymäpaikka: Atyrau, Kazakstanin
neuvostotasavalta, Neuvostoliitto (nykyinen
Kazakstan)

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Venäläiset valtion omistamat pankit, kuten Sberbank ja VTB, ovat Yandexin
osakkeenomistajia ja siihen sijoittajia.

Volozh on yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla
talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Yandexin perustajana ja toimitusjohtajana
hän tukee aineellisesti tai taloudellisesti Venäjän federaation hallitusta ja on
tukenut sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Euroopan unionin virallinen lehti

Yandex suostui vuonna 2019 rakenneuudistukseen, joka antoi ”kultaosakkeen”
vastaperustetulle yleishyödylliselle säätiölle, joka perustettiin ”puolustamaan
Venäjän federaation etuja”. Venäjän federaation hallituksella on yleishyödyllisen
säätiön kautta veto-oikeus tietyissä kysymyksissä, kuten aineellisten teollis- ja
tekijänoikeuksien myynti ja venäläisten käyttäjien henkilötietojen myynti tai
siirto ulkomaisille yrityksille. Näiden kysymysten katsotaan vaikuttavan
Venäjän ”kansalliseen etuun”. Yandex on myös vastuussa valtion
tiedotusvälineiden ja narratiivien edistämisestä hakutuloksissaan sekä Venäjän
hallitusta kritisoivan sisällön, kuten Venäjän Ukrainaa vastaan käymään
hyökkäyssotaan liittyvän sisällön, sijoittamisesta esitysjärjestyksessä alemmaksi
ja sen poistamisesta.
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Nimi

”84.

JSC GARNIZON

soite: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24,
Moscow, Russia 115035; building 1.
OPostiosoite: Sadovnicheskaya 53, Moscow,
Russia 115035
Puh.: + 7 (499) 790-92-12
Verkkosivut: http://ao-garnizon.ru
Sähköposti: info@ao-garnizon.ru

85.

JSC OBORONENERGO

JSC Garnizon on Venäjän federaation puolustusministeriön alainen
holdingyhtiö. Sen rakenteeseen kuuluu yli 60 yhteisöä. Se hoitaa
puolustusministeriön asettamia tehtäviä ja suojelee Venäjän federaation
asevoimien etuja. Se toimi hankintaviranomaisena julkisissa tarjouskilpailuissa
puolustusministeriön edun mukaisesti.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Näin ollen se on oikeushenkilö, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Osoite: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, JSC Oboronenergo on sotilasvoimien sähköntoimittaja, joka tarjoaa julkisten
11, Russia
sopimusten nojalla sähkönjakelupalveluja Venäjän sotilasyksiköille ja muille
puolustusministeriön alaisille yksiköille. Se osallistui Korenovskin
Puh.: + 7 (495) 532-13-06
sotilaslentotukikohdan nykyaikaistamiseen. Venäjän federaation asevoimat
käyttivät kyseistä tukikohtaa käynnistääkseen iskuja Ukrainassa sijaitseviin
Verkkosivut: https://oboronenergo.su
kohteisiin Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan
Sähköposti: info@oen.su
kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Näin ollen se antoi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on
vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyi
siitä. Se antoi myös aineellista tukea toimille, jotka heikensivät tai uhkasivat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022
Euroopan unionin virallinen lehti

(venäjäksi: АО
Оборонэнерго)

Perusteet

FI

(venäjäksi: АО Гарнизон)

Tunnistustiedot
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2. YHTEISÖT

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk
Automobile Plant (UAZ)

Tunnistustiedot

Osoite: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast, 432008

87.

Osoite: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya
Olenya, 15A, building 1

(venäjäksi: АО
”Воентелеком”)

Puh.: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05
Verkkosivut: https://voentelecom.ru
Sähköposti: info@voentelecom.ru

3.6.2022

Näin ollen se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on
vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy
siitä. Se on vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Voentelecom on Venäjän federaation puolustusministeriön johtava
televiestintäpalvelujen tarjoaja. Venäjän federaation hallitus tunnusti
Voentelecomin liittovaltion kannalta merkittäväksi yritykseksi. Se huolehtii
Venäjän federaation asevoimien tietoteknisen infrastruktuurin, sotilaallisten
viestintälaitteiden, viestintälinjojen ja elektronisten sotilaslaitteiden ylläpidosta
ja korjauksesta, myös laittomasti liitetyn Krimin ja Sevastopolin alueella. Se on
kehittänyt yhtenäisen automatisoidun digitaalisen viestintäjärjestelmän
Venäjän armeijaa varten. Se tarjoaa Venäjän merivoimille turvallisen
laajakaistaisen radioviestinnän, myös laittomasti liitetyn Krimin niemimaan
alueella. Voentelecom teki Rostecin kanssa yhteistyötä LTE-standardin
kehittämiseksi laittomasti liitetyn Krimin ja Sevastopolin alueella.
Näin ollen se antoi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on
vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyi
siitä. Se antoi myös aineellista tukea toimille, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)

UAZ on venäläinen autonvalmistaja. Se toimittaa Venäjän federaation
asevoimille UAZ Patriot -ajoneuvoja, joita Venäjän armeija käytti
provosoimattomassa ja perusteettomassa sotilaallisessa hyökkäyksessä
Ukrainaan.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: ООО
Puh.: + 7 (8422) 40-91-09
”Ульяновский
Verkkosivut: https://uaz.global/
автомобильный завод” ( УАЗ))
Sähköposti: mm.medvedev@dnd.team

Perusteet

3.6.2022

Nimi
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88.

JSC VOENTORG
(venäjäksi: АО ”Военторг”)

Tunnistustiedot

Osoite: Russia, Moscow, 115035,
Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3
Puh.: +7 (495) 609-5200
Sähköposti: info@oaovoentorg.ru
Lähellä olevat yhteisöt: alisteisessa asemassa
olevat yhtiöt:
JSC 'Voentorg-West';
JSC 'Voentorg-South';

Voentorg on Venäjän federaation puolustusministeriön toimeksisaaja. Se
tarjoaa ateria- ja pesulapalveluja sekä sotilasunivormuja Venäjän federaation
asevoimille. Lisäksi Voentorgin tytäryhtiö Voentorg Retail möi ”Venäjän
armeija” -t-paitoja, joihin oli painettu sotilaallinen Z-symboli, jota Venäjän
propagandakoneisto on käyttänyt tukiessaan Venäjän provosoimatonta ja
perusteetonta sotilaallista hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

Verkkosivut: http://www.oaovoentorg.ru

Perusteet
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Nimi

Näin ollen se antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation
hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden
horjuttamisesta. Se antaa myös aineellista tai taloudellista tukea toimille, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

JSC 'Voentorg-Center';
JSC 'Voentorg-Moscow';
Voentorg-Retail LLC
89.

VOENTEKSTILPROM LLC
(venäjäksi: ООО
ВоенТекстильПром)

Osoite: 115446, Moscow, Kolomensky proezd,
13a, Russia
Puh.: 8-499-444-32-84;
Faksi: 8-499-611-90-46
Verkkosivut: https://voentekstilprom.ru/
Sähköposti: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom valmistaa vaatteita Venäjän federaation hallituksen tarpeisiin.
Se on toimittanut vaatetarvikkeita Venäjän armeijalle osana valtion
puolustusmääräystä. Se valmistaa Venäjän kansalliskaartin kenttäunivormuja ja
paitoja Venäjän merivoimien ja Venäjän kansalliskaartin sotilaille.
Näin ollen se on oikeushenkilö, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

3.6.2022
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JSC 'Voentorg-Vostok';

3.6.2022

90.

Tunnistustiedot

Osoite: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow,
123001

(venäjäksi: СК
НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Puh.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19
Faksi: +7 (495) 788-81-16
Verkkosivut: www.nsg-ins.ru
Sähköposti: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd on Venäjän puolustusteollisuusyritysten
vakuutuksenantaja. Se sisältyy luetteloon vakuutuksenantajista, jotka tarjoavat
vakuutuspalveluja sotilastarvikkeiden kansainväliseen kuljetukseen. Se tekee
yhteistyötä venäläisten valtionyhtiöiden kanssa ja vakuuttaa niitä erityisesti
sotilas- ja puolustusalalla. Independent Insurance Group Ltd on ollut Venäjän
valtion omistaman, puolustusteollisuuden konglomeraatin Rostecin tärkein
riskivakuutuksen antaja. Yritys kuuluu Venäjän federaation
puolustusministeriön järjestämän kansainvälisen sotilasteknisen foorumin
”Army2022” sponsoreihin ja osallistujiin.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP

Perusteet

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ Osoite: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye KAMAZ on venäläinen ajoneuvojen ja sotilaskaluston kehittäjä ja valmistaja. Se
PTC
Chelny, Respublika Tatarstan, 423827
valmisti KAMAZ-5350-, KAMAZ-6350- ja KAMAZ-6560-ajoneuvoja, joita
Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän provosoimattoman ja
(venäjäksi: ПАО ”КАМАЗ”) Puh.: +7 (800) 555-00-99
perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Verkkosivut: https://kamaz.ru/en
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
Sähköposti: callcentre@kamaz.ru
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT
TEKHNOLOGII Group of
Companies

3.6.2022

(venäjäksi: Кронштадттехнологии группа компаний Puh.: +7 (495) 748-35-77,
АО)
+7 (495) 230-00-36 (Moskova);
+7 (812) 449-90-90 (Pietari)

Verkkosivut: https://kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii on venäläinen sotilasalan toimeksisaaja, joka
kehittää ja valmistaa laitteita, ohjelmistoja ja integroituja ratkaisuja
miehittämättömiä ilma-aluksia ja Venäjän puolustusteollisuutta varten. Venäjän
federaation asevoimat käyttivät Kronshtadt Tekhnologiin valmistamia
miehittämättömiä Orion-mallisia ilma-aluksia Venäjän provosoimattoman ja
perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Euroopan unionin virallinen lehti

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se antaa myös aineellista tai
taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin
liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

Osoite: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18,
bldg. 9, Descartes Business Center, Russia /
199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky
island, 54/4

3.6.2022

Nimi

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sähköposti: uav@kronshtadt.ru;
office@kronshtadt.ru
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93.

Tunnistustiedot

Osoite: 423580, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

(venäjäksi: OOO УК
Татнефть-Нефтехим)

Puh.: +7(8555) 49-73-42 , +7(8555) 49-75-86,
Faksi: + 7(8555) 49-75-86
Verkkosivut: www.neftehim.tatneft.ru
Sähköposti: nhk@tnnh.tatneft.ru
Lähellä olevat yhteisöt:
JSC Nizhnekamskshina;
LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory
JSC Nizhnekamsktekhuglerod;
JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);

TD KAMA, joka on Tatneftin rengasliiketoiminnan tuotteiden yleinen jakelija,
toimittaa renkaita Venäjän federaation asevoimille ja Venäjän federaation
kansalliskaartille. Nizhnekamskshina valmistaa K4386 Typhoon-VDV -mallin
panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita. Nizhnekamsk All-Steel
Tyre Plantin tuotteisiin kuuluvat KAMA NU402 -renkaat, jotka asennetaan Tigrmallisiin jalkaväen kuljetusajoneuvoihin, joissa kuljetetaan Kornet-mallisia
liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän federaation asevoimat käyttivät
K4386 Typhoon-VDV -mallisia panssaroituja ajoneuvoja, Tigr-mallisia
jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia liikuteltavia
panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman
Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

TD 'Kama' Trading House;
LLC 'Kama' Scientific & Technical Center;
LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;
JSC Yarpolimermash-Tatneft;
LLC Energoshinservis

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

Management Company Tatneft-Neftekhim hallinnoi ja koordinoi Tatneftin
alaisuudessa toimivia rengasyhtiöitä, joihin kuuluvat TD KAMA,
Nizhnekamskshina ja Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Kaikki Tatneftin
rengasliiketoimintaan liittyvät yritykset toimivat sen alaisuudessa, ja se
hallinnoi niiden tuotantoa, suunnitteluprosessia, liiketoimintaa sekä
henkilöstöasioita ja suhdetoimintaa.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Management Company
Tatneft-Neftekhim LLC

Perusteet
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Nimi

3.6.2022

94.

Tunnistustiedot

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Osoite: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone,
Plant, LLC
Republic of Tatarstan, Russia
Puh.: +7 (8555) 49-73-40
Verkkosivut: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru
Sähköposti: nkastp@tatneft.ru
Lähellä olevat yhteisöt:
Tatneft
Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim

95.

PJSC Nizhnekamskshina
(venäjäksi: ПАО
”Нижнекамскшина”)

Osoite: 423570, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, Russia
Puh.: +8 555 49-79-30,
faksi: + 8 555 24-15-70
Verkkosivut: https://shinakama.tatneft.ru
Sähköposti: nksh@tatneft.ru
Lähellä olevat yhteisöt:
Tatneft
Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim

3.6.2022

Se valmistaa KAMA NU402 -renkaita, jotka asennetaan Tigr-mallisiin jalkaväen
kuljetusajoneuvoihin, joissa kuljetetaan Kornet-mallisia liikuteltavia
panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän federaation asevoimat käyttivät Tigrmallisia jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia liikuteltavia
panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman
Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.
Nizhnekamskshina on Venäjän johtava rengasvalmistaja. Se on Tatneftin
alainen yhtiö. Se valmistaa KAMA- ja Viatti-tuotemerkin renkaita. Sen
tuotteisiin kuuluvat Venäjän federaation hallitukselle toimitettavat tie- ja
maastoajoon soveltuvat sekä sotilasajoneuvojen renkaat. Se valmistaa K4386
Typhoon-VDV -mallisiin panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita.
Venäjän federaation asevoimat käyttivät K4386 Typhoon-VDV -ajoneuvoja
Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman
sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant valmistaa teräsrenkaita. Se on Tatneftin
alainen yhtiö. Sen tuotteita toimitetaan Venäjän federaation
puolustusministeriölle.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: ООО
Нижнекамский завод
грузовых шин)

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant
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96.

Tunnistustiedot

LLC TD KAMA

Osoite: 423570, Russia, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24,
(venäjäksi: ООО ТД ”КАМА”)
room 402
Verkkosivut: https://www.td-kama.com
Sähköposti: info@td-kama.com

TD KAMA on Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plantin ja Nizhnekamskshinan
valmistamien Tatneftin rengasliiketoiminnan tuotteiden yleinen jakelija. Se
toimittaa renkaita Venäjän federaation asevoimille ja Venäjän federaation
kansalliskaartille.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

Puh.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Perusteet

OJSC Balashikha Casting and Osoite: Entuziastov sh., 4, Balashikha,
Mechanical Plant
Moskovskaya Oblast, 143900, Russian
Federation
(venäjäksi: ОАО
Puh.: + 7 (495) 639-94-94
Балашихинский литейномеханический завод)
Verkkosivut: https://www.blmz.ru
alias OJSC BLMZ
Sähköposti: info@blmz.ru
(venäjäksi: ОАО БЛМЗ)

BLMZ on venäläinen valu- ja teollisuuslaitos. Se toimittaa aseiden tuotannossa
käytettäviä materiaaleja venäläisille sotilaskaluston toimittajille, joille unioni
määräsi pakotteita Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien
johdosta.

3.6.2022
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Nizhnekamskshinan tuotteisiin kuuluvat TD KAMAn jakelemat Venäjän
federaation hallitukselle toimitettavat tie- ja maastoajoon soveltuvat sekä
sotilasajoneuvojen renkaat. Nizhnekamskshina valmistaa K4386 TyphoonVDV -mallin panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita. Nizhnekamsk
All-Steel Tyre Plantin tuotteisiin kuuluvat TD KAMAn jakelemat KAMA NU402
-renkaat, jotka asennetaan Tigr-mallisiin jalkaväen kuljetusajoneuvoihin, joissa
kuljetetaan Kornet-mallisia liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän
federaation asevoimat käyttivät K4386 Typhoon-VDV -mallisia panssaroituja
ajoneuvoja, Tigr-mallisia jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia
liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja
perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.

97.

L 153/50

Nimi

Se on Venäjän federaation asevoimien sopimustoimittaja. Se toimittaa
laitteistoa ja materiaaleja useiden ilma-alusten ja helikopterien valmistukseen,
kuten Ka-52-mallin valmistukseen, joita Venäjän federaation asevoimat
käyttivät Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan
kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

3.6.2022

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

98.

JSC REMDIZEL
(venäjäksi: АО ”Ремдизель”)

Osoite: 423800, Republic of Tatarstan ,
Naberezhnye Chelny , Menzelinsky tract, 40,
Russia
Puh.: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00
Verkkosivut: http://www.remdizel.com
Sähköposti: remdizel@kamaz.ru

3.6.2022

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

KAMAZ
99.

JSC SUKHOI Company
(venäjäksi: ПАО Компания
”Сухой”)

Osoite: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, Sukhoi on venäläinen ilma-alusten valmistaja. Venäjän federaation asevoimat
23B, PO box 604
käyttivät Sukhoin valmistamia taistelulentokoneita Venäjän provosoimattoman
ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Puh.: + 7 (499) 550-01-06
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
Verkkosivut: https://www.sukhoi.org
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Sähköposti: info@sukhoi.org
Lähellä olevat yhteisöt:
United Aircraft Corporation (emoyhtiö)

3.6.2022
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Lähellä olevat yhteisöt:

Remdizel valmistaa ja korjaa pyörillä ja telaketjuilla kulkevia ajoneuvoja. Se
valmistaa Typhoon K-63968 -mallisia miinan ja väijytyksen kestäviä
ajoneuvoja, joita Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän
provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen
hyökkäyksen aikana.

FI

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

3.6.2022

Nimi
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100.

Tunnistustiedot

JSC ”121 AIRCRAFT REPAIR Osoite: Russia, 143079, Moscow region,
PLANT”
Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

101.

Osoite: Spartakovskaya street 12, 105066,
Moscow, Russian Federation

(venäjäksi: Национальный
расчетный депозитарий)

Yhteisötyyppi: Pankkisektorin ulkopuolinen
luottolaitos, osakeyhtiö
Rekisteröintipäivä: 27.6.1996
Kansallinen rekisterinumero: 3294
Ensisijainen kansallinen rekisterinumero:
1027739132563

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se antaa myös aineellista tai taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.
NSD on venäläinen pankkisektorin ulkopuolinen rahoituslaitos ja Venäjän
arvopaperikeskus. Se on oman pääoman ja velkapaperien markkina-arvon
perusteella Venäjän suurin arvopaperikeskus ja ainoa, jolla on pääsy
kansainväliseen rahoitusjärjestelmään.
Venäjän hallitus ja keskuspankki pitävät sitä järjestelmän kannalta merkittävänä
venäläisenä rahoituslaitoksena. Sillä on keskeinen rooli Venäjän
rahoitusjärjestelmän toiminnassa ja sen yhdistämisessä kansainväliseen
rahoitusjärjestelmään, joten se mahdollistaa suoraan ja välillisesti Venäjän
hallituksen toiminnan, politiikan ja resurssit.

Verotunnistenumero 7702165310/770101001
Päätoimipaikka: Venäjän federaatio
Lähellä olevat yhteisöt: pääosakas/emoyhtiö
(99,997 % osingoista, ei ole merkitty luetteloon
erikseen):
julkinen osakeyhtiö Moscow Exchange MICEXRTS (Moscow Exchange tai MOEX) Virallinen
osoite: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009
Moscow, Russian Federation

3.6.2022

Sen omistaa lähes kokonaan Moscow Exchange, jonka tehtävänä on tarjota
kattava pääsy Venäjän rahoitusmarkkinoille. Moscow Exchange puolestaan on
asemansa ja osakkeenomistajiensa kautta Venäjän hallituksen määräysvallassa.
Näin ollen NSD on yhteisö tai elin, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta.
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National Settlement
Depository (NSD)

121 Aircraft Repair Plant korjaa Su-25-, Su-27- ja MiG-29-ilma-aluksia. Se on
ainoa Venäjällä toimiva yritys, joka samanaikaisesti korjaa ja päivittää
Su-25-ilma-aluksia Su-25 SM -malliin. Venäjän federaation asevoimat käyttivät
Su-25 SM-ilma-aluksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman
Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: Акционерное
Puh.: +7(498) 677-95-11
общество ”121 авиационный
Verkkosivut: https://121arz.ru
ремонтный завод”)
Sähköposti: info@121arz.ru

Perusteet
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Nimi

Verotunnistenumero: 7702077840,
Ensisijainen kansallinen rekisterinumero:
1027739387411
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NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/879,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun
asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,
ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun
päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/884 (1),
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen
ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2).

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt
toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 3 päivänä kesäkuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/884, jolla muutetaan päätöstä
2014/512/YUTP ja säädetään uusista rajoittavista toimenpiteistä useilla aloilla.

(4)

Päätöksellä (YUTP) 2022/884 laajennetaan rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen
sanomanvälityspalvelujen tarjoamiskieltoa koskemaan kolmea muuta venäläistä luottolaitosta.

(5)

Päätöksellä (YUTP) 2022/884 laajennetaan myös niiden Venäjän puolustukseen ja teolliseen perustaan yhteydessä
olevien henkilöiden luetteloa, joiden osalta asetetaan tiukemmat vientirajoitukset sellaisille kaksikäyttötuotteille ja
-teknologialle ja sellaisille tuotteille ja teknologialle, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan
teknologista kehittämistä.

(6)

Lisäksi katsotaan asianmukaiseksi laajentaa luetteloa valvonnanalaisista tavaroista, jotka voisivat edistää Venäjän
sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä.

(7)

Päätöksellä (YUTP) 2022/884 laajennetaan sellaisten venäläisten tiedotusvälineiden lähetyslupien keskeyttämistä
unionissa, jotka ovat pysyvästi Venäjän johdon määräysvallassa.

(8)

Venäjän federaatio on toteuttanut järjestelmällistä kansainvälistä kampanjaa tiedotusvälineiden manipuloimiseksi ja
tosiseikkojen vääristelemiseksi tehostaakseen strategiaansa, jonka tavoitteena on horjuttaa sen naapurimaiden sekä
unionin ja sen jäsenvaltioiden vakautta. Propagandan kohteena ovat erityisesti olleet toistuvasti ja johdonmukaisesti
eurooppalaiset poliittiset puolueet erityisesti vaalien yhteydessä, kansalaisyhteiskunta, turvapaikanhakijat, venäläiset
kansalliset vähemmistöt, sukupuolivähemmistöt sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden demokraattisten instituutioiden
toiminta.

(9)

Oikeuttaakseen ja tukeakseen Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäystään Venäjän federaatio on toteuttanut unionissa ja
sen naapurimaissa kansalaisyhteiskuntaa vastaan jatkuvia ja koordinoituja propagandatoimia, joilla vakavasti
vääristellään ja manipuloidaan tosiseikkoja.

(1) EUVL L 153, 3.6.2022.
(2) Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta
epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).
(3) Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta
epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).
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(10)

Kyseisiä propagandatoimia on kanavoitu useiden sellaisten tiedotusvälineiden kautta, jotka ovat pysyvästi Venäjän
federaation johdon suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa. Tällaiset toimet muodostavat merkittävän ja suoran
uhkan unionin yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kyseisillä tiedotusvälineillä on oleellinen ja ratkaiseva
merkitys Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen edistämisessä ja tukemisessa sekä sen naapurimaiden horjuttamisessa.

(11)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen ja vastauksena Venäjän toimiin, jotka horjuttavat Ukrainan tilannetta, on
tarpeen, että perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11 artiklassa
tunnustetun sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden mukaisesti otetaan käyttöön uusia rajoittavia
toimenpiteitä, jotta tällaisten tiedotusvälineiden lähetystoiminta unionissa tai unioniin kohdistuva lähetystoiminta
voidaan keskeyttää. Toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, kunnes Ukrainaan kohdistuva hyökkäys lopetetaan ja
kunnes Venäjän federaatio ja sitä lähellä olevat tiedotusvälineet lakkaavat toteuttamasta propagandatoimia unionia
ja sen jäsenvaltioita vastaan.

(12)

On aiheellista siirtää neuvostolle täytäntöönpanovalta päättää asiaankuuluvien tosiseikkojen tarkastelun jälkeen
täytäntöönpanosäädöksillä siitä, ryhdytäänkö rajoittavia toimenpiteitä soveltamaan tässä asetuksessa täsmennettynä
päivänä yhteen vai useampaan tämän asetuksen liitteessä VI lueteltuun yhteisöön.

(13)

Perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11, 16 ja 17 artiklassa
tunnustettujen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, elinkeinovapauden ja omistusoikeuden mukaisesti
kyseiset toimenpiteet eivät estä kyseisiä tiedotusvälineitä ja niiden henkilöstöä harjoittamasta muuta toimintaa
unionissa kuin lähetystoimintaa, kuten tutkimuksia ja haastatteluja. Kyseiset toimet eivät erityisesti vaikuta
velvollisuuteen kunnioittaa niitä oikeuksia, vapauksia ja periaatteita, joihin viitataan Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 6 artiklassa, myös perusoikeuskirjassa, ja jäsenvaltioiden perustuslaeissa, niiden soveltamisalojen
mukaisesti.

(14)

Päätöksessä (YUTP) 2022/884 kielletään myös tuotteiden tai palvelujen mainostaminen kaikessa sellaisten
venäläisten tiedotusvälineiden tuottamassa tai lähettämässä sisällössä, jotka ovat pysyvästi Venäjän johdon
määräysvallassa ja joiden lähetysluvat on keskeytetty.

(15)

Päätöksellä (YUTP) 2022/884 kielletään myös Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä viedyn raakaöljyn ja eräiden
öljytuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto jäsenvaltioihin sekä tällaisten tavaroiden kolmansiin maihin
suuntautuvien merikuljetusten vakuuttaminen ja jälleenvakuuttaminen. Lisäksi säädetään asianmukaisista
siirtymäkausista.

(16)

Ottaen huomioon useiden jäsenvaltioiden maantieteellisen erityistilanteen, joka aiheuttaa erityistä riippuvuutta
Venäjältä putkea pitkin tuotavasta raakaöljystä, jolle ei ole pätevää vaihtoehtoista toimittajaa lyhyellä aikavälillä,
raakaöljyn tuontikieltoa Venäjältä pitäisi väliaikaisesti jättää soveltamatta Venäjältä kyseisiin jäsenvaltioihin putkea
pitkin tuotavaan raakaöljyyn, kunnes neuvosto toisin päättää. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet vaihtoehtoisten toimittajien hankkimiseksi, jotta kieltoa voidaan soveltaa Venäjältä putkea
pitkin tuotavaan raakaöljyyn mahdollisimman pian.

(17)

On tarpeen kieltää jäsenvaltioon Venäjältä putkia pitkin toimitetun raakaöljyn siirto, kuljetus ja myynti edelleen
muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sekä kahdeksan kuukauden siirtymäkauden jälkeen tällaisesta
raakaöljystä saatujen öljytuotteiden siirto, kuljetus ja myynti edelleen muihin jäsenvaltioihin. Koska Tšekki on
erityisen riippuvainen tällaisista öljytuotteista, sille olisi lisäksi sallittava vielä kymmenen kuukauden ajanjakso
vaihtoehtoisten toimittajien hankkimiseksi.

(18)

Koska Bulgaria on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi erityisen alttiina, olisi säädettävä erityisestä poikkeuksesta
merikuljetusten kautta tuodun raakaöljyn, jäljempänä ’meriteitse toimitettu raakaöljy’, ja öljytuotteiden
tuontikiellosta rajoitetuksi ajaksi. Ottaen huomioon Kroatian erityistilanteen, joka liittyy siihen, että sen
jalostusteollisuus tarvitsee säännöllisiä tyhjiökaasuöljytoimituksia pysyäkseen toiminnassa, kansallisen
toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava sallia venäläisen tyhjiökaasuöljyn osto, tuonti tai siirto määräajaksi tietyin
edellytyksin.
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(19)

Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen
jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitetun raakaöljyn tuonti kyseiseen jäsenvaltioon olisi sallittava
väliaikaisena poikkeuksena, kunnes toimitukset putkia pitkin jatkuvat tai kunnes neuvosto päättää, että putkia
pitkin toimitettavaa raakaöljyä koskevaa tuontikieltoa on sovellettava kyseiseen jäsenvaltioon.

(20)

Jos putkia pitkin tai meriteitse tapahtuvat öljytoimitukset keskeytyvät, jäsenvaltioiden olisi toimittava
solidaarisuuden ja alueellisen yhteistyön hengessä siten, että toimiin osallistuvat sekä viranomaiset että
energiayritykset tiiviissä yhteistyössä öljyn ja öljytuotteiden koordinointiryhmän kanssa öljyvarastojen, myös öljyn
varmuusvarastojen, mahdollista liikkeellelaskua varten ja jäsenvaltioiden kansallisissa varautumissuunnitelmissa
suunniteltujen tai direktiivin 2009/119/EY mukaisesti hyväksyttyjen muiden toimenpiteiden, myös soveltuvan
sekoituksen toimittamisen, toteuttamiseksi. Tämä sitoutuminen solidaarisuuteen ja yhteistyöhön on erityisen
tärkeää, kun otetaan huomioon Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjän raakaöljyn tai jalostettujen öljytuotteiden
toimitusten mahdollinen keskeytyminen alueella erityisesti putkien tai Mustanmeren satamien osalta. Komissio
seuraa markkinoita ja toimitusvarmuutta, raportoi säännöllisesti neuvostolle ja tekee tarvittaessa ehdotuksia
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

(21)

Kauttakulkuvapauden periaatteen mukaisesti kiellot, jotka koskevat meriteitse toimitetun raakaöljyn ja eräiden
öljytuotteiden ostoa, tuontia tai siirtoa Venäjältä, eivät saisi vaikuttaa sellaisten tavaroiden ostoon, tuontiin tai
siirtoon, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta ja jotka ainoastaan kuljetetaan Venäjän kautta. Kyseisiä kieltoja ei
etenkään saisi soveltaa tilanteessa, jossa tulli-ilmoituksissa on merkitty viejävaltioksi Venäjä, mutta raakaöljyn ja
muiden öljytuotteiden alkuperämaaksi on kyseisissä ilmoituksissa merkitty kolmas valtio.

(22)

Kansallisten viranomaisten olisi tehtävä tarvittavat tarkastukset sen varmistamiseksi, että kolmansista maista peräisin
olevien tavaroiden kauttakuljetus ei johda kieltojen kiertämiseen. Jos on riittävää näyttöä siitä, että kolmansista
maista peräisin olevien tavaroiden tuonti johtaa kiellon kiertämiseen, tällainen tuonti olisi kiellettävä.

(23)

Lisäksi päätöksellä (YUTP) 2022/884 kielletään laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvonta
palvelujen sekä yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelujen tarjoaminen Venäjälle.

(24)

Jotta asetuksen (EU) No 833/2014 5 m artiklan joustava täytäntöönpano voidaan varmistaa, kyseisen artiklan 2 ja 3
kohdassa säädettyä toiminnan lopettamisen määräaikaa on aiheellista pidentää 10 päivästä toukokuuta 2022 alkaen
5 päivään heinäkuuta 2022 saakka.

(25)

On aiheellista selventää, että tämä asetus ei estä jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettua tai muodostettua
oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä vastaanottamasta venäläiseltä vastapuoleltaan maksuja, jotka perustuvat asetuksen
(EU) No 833/2014 liitteessä X lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyviin sopimuksiin, jotka on tehty ennen
26 päivää helmikuuta 2022 ja jotka kyseinen oikeushenkilö, yhteisö tai elin on suorittanut ennen
27 päivää toukokuuta 2022.

(26)

Ottaen huomioon maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön
tilastoista 12 päivänä tammikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 184/2005 (4) liitteen II, laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut kattavat
liiketapahtumien kirjaamisen yritysten ja muiden puolesta; kirjanpidon ja tilinpäätösten tarkastamispalvelut;
yritysten verosuunnittelun ja –neuvonnan; sekä veroilmoitusten laadinnan. Yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja
suhdetoimintapalvelut kattavat yrityksille tarjotut neuvonta-, ohjaus- ja käyttötukipalvelut yrityspolitiikan ja
strategian kehittämiseksi sekä organisaation kokonaissuunnittelun, -kehittämisen ja -valvonnan. Niihin kuuluvat
johdon palkkiot, johdon valvonta; markkinahallintaa, henkilöresursseja, tuotannonhallintaa ja projektijohtoa
koskeva konsultointi; sekä neuvonta- ja käyttöpalvelut, jotka liittyvät asiakaskuvan sekä instituutio- ja
yleisösuhteiden parantamiseen.

(4) EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23.
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(27)

Asetuksessa (EU) N:o 833/2014 säädettyjen toimenpiteiden asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on
asianmukaista laajentaa poikkeusta kiellosta, joka koskee Venäjälle sijoittautuneiden maantiekuljetusyritysten
tavarankuljetuksia, koskemaan kaikkia Venäjällä olevia diplomaatti- ja konsuliedustustoja. Lisäksi on asianmukaista
laajentaa eräitä poikkeuksia kielloista, jotka koskevat talletusten vastaanottamista ja trusteja, sekä selventää ja
lujittaa säännöksiä, jotka koskevat kyseisessä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden rikkomisen johdosta
määrättäviä kansallisia seuraamuksia.

(28)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi
niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(29)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:
1)

lisätään 2 f artiklaan kohta seuraavasti:
”3.
Kielletään tuotteiden tai palvelujen mainonta kaikessa liitteessä XV lueteltujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai
elinten tuottamassa tai lähettämässä sisällössä, mukaan lukien siirtäminen tai jakelu millä tahansa 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.”;

2)

korvataan 3 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tämä ole
kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla; tai”;

3)

korvataan 3 a artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa sekä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen
öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla;
tai”;

4)

korvataan 3 ea artiklan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin,
alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin sekä tiettyjen liitteessä XXIV lueteltujen kemiallisten ja
rautatuotteiden ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;”

5)

korvataan 3 l artiklan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin,
alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;”

6)

korvataan 3 l artiklan 4 kohdan d alakohta seuraavasti:
”d) kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä olevien diplomaatti- ja konsuliedus
tustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai Venäjällä olevien kansainvälisten järjestöjen
toimintaan; tai”;

7)

lisätään artiklat seuraavasti:
”3 m artikla
1.
Kielletään liitteessä XXV lueteltujen, raakaöljyn tai öljytuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto, jos ne
ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.
2.
Kielletään 1 kohdassa säädettyyn kieltoon liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai
rahoitusavun tai kaikkien muiden kyseiseen kieltoon liittyvien palvelujen suora tai välillinen tarjoaminen.
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Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a) 5 päivään joulukuuta 2022 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin
liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tavaroiden
ostoa, tuontia tai siirtoa koskevien, ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten
täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat
jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet mainituista sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että
asiaankuuluvat jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu
lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;
b) 5 päivään helmikuuta 2023 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin
liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai CN-koodiin 2710 kuuluvien tavaroiden ostoa,
tuontia tai siirtoa koskevien, ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten
täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat
jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet mainituista sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että
asiaankuuluvat jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu
lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;
c) liitteessä XXV lueteltujen meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jos kyseiset
tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta
edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä;
d) CN-koodiin 2709 00 kuuluvaan raakaöljyyn, jota toimitetaan putkia pitkin Venäjältä jäsenvaltioihin, kunnes
neuvosto päättää, että 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja sovelletaan.
4.
Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen
jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitettavaa CN-koodiin 2709 00 kuuluvaa raakaöljyä voidaan tuoda
kyseiseen jäsenvaltioon poiketen poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kunnes
toimitukset jatkuvat tai kunnes 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua neuvoston päätöstä sovelletaan kyseiseen
jäsenvaltioon, sen mukaan kumpi tapahtuu aikaisemmin.
5.
Alkaen 5 päivästä joulukuuta 2022 ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset
viranomaiset voivat myöntää 31 päivään joulukuuta 2024 saakka luvan ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen,
Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen, liitteessä XXV lueteltujen meriteitse toimitetun raakaöljyn ja
öljytuotteiden ostamista, tuomista tai siirtämistä koskevien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön
panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon.
6.
Alkaen 5 päivästä helmikuuta 2023 ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Kroatian toimivaltaiset
viranomaiset voivat myöntää luvan 31 päivään joulukuuta 2023 saakka Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä viedyn
CN-koodiin 2710 19 71 kuuluvan tyhjiökaasuöljyn ostamiseen, tuomiseen tai siirtämiseen, edellyttäen että seuraavat
edellytykset täyttyvät:
a) tyhjiökaasuöljylle ei ole vaihtoehtoisesta toimitusta; ja
b) Kroatia on ilmoittanut komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se
katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä, eikä komissio ole vastustanut sitä kyseisessä määräajassa.
7.
Tavaroita, jotka on tuotu toimivaltaisen viranomaisen 5 tai 6 kohdan nojalla myöntämän poikkeuksen
voimaantulon jälkeen, ei saa myydä jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitseville ostajille.
8.
Kielletään 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu raakaöljyn siirto tai kuljetus putkia pitkin jäsenvaltioihin, edelleen
muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin taikka sen myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa
sijaitseville ostajille.

Kaikissa tällaisen raakaöljyn lähetyksissä ja säiliöissä on oltava selkeä merkintä ”REBCO: vienti kielletty”.

Jos jäsenvaltioon on toimitettu raakaöljyä putkia pitkin 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kielletään
tällaisesta raakaöljystä saatujen CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden siirto ja kuljetus edelleen muihin
jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sekä tällaisten öljytuotteiden myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa
maissa sijaitseville ostajille 5 päivästä helmikuuta 2023 alkaen.

FI

L 153/58

Euroopan unionin virallinen lehti

3.6.2022

Väliaikaisena poikkeuksena kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan 5 päivästä joulukuuta 2023
alkaen 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun putkia pitkin toiseen jäsenvaltioon toimitetusta raakaöljystä saatujen
öljytuotteiden tuontiin ja siirtoon Tšekkiin sekä myyntiin ostajille Tšekissä. Jos vaihtoehtoisia toimituksia tällaisille
öljytuotteille tulee Tšekin saataville ennen kyseistä ajankohtaa, neuvosto lopettaa kyseisen väliaikaisen poikkeuksen.
Ajanjaksona 5 päivään joulukuuta 2023 saakka muista jäsenvaltioista Tšekkiin tuotujen tällaisten öljytuotteiden
volyymi ei saa ylittää kyseisistä muista jäsenvaltioista Tšekkiin tuotua keskimääräistä volyymiä samana ajanjaksona
edeltävien viiden vuoden aikana.
9.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisten liitteessä XXV lueteltujen tuotteiden ostoihin
Venäjällä, jotka ovat tarpeen ostajan olennaisten tarpeiden tyydyttämiseksi Venäjällä tai humanitaarisiin hankkeisiin
Venäjällä.
10.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 8 päivänä kesäkuuta 2022 ja sen jälkeen joka kolmas
kuukausi 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun putkia pitkin tuodun CN-koodiin 2709 00 kuuluvan raakaöljyn määrät.
Tällaiset tuontia koskevat luvut on eriteltävä putkittain. Jos 4 kohdassa tarkoitettua poikkeuksellista väliaikaista
poikkeusta sovelletaan sisämaajäsenvaltioon, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden
välein CN-koodiin 2709 00 kuuluvan Venäjältä meriteitse toimitetun raakaöljyn määrät, niin kauan kuin kyseistä
poikkeusta sovelletaan.
Edellä 8 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona 5 päivään joulukuuta 2023 saakka jäsenvaltioiden
on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden välein Tšekkiin viedyn 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta putkia
pitkin toimitetusta raakaöljystä saatujen CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden määrät.
3 n artikla
1.
Kielletään sellaisen teknisen avun tai välityspalvelujen tai rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen
tarjoaminen, jotka liittyvät liitteessä XXV lueteltujen, Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen raakaöljyn tai
öljytuotteiden kuljetukseen kolmansiin maihin, myös aluksesta alukseen tapahtuvien siirtojen avulla.
2.

Edellä 1 säädettyä kieltoa ei sovelleta

a) ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien
liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 5 päivään joulukuuta 2022 saakka; tai
b) liitteessä XXV lueteltujen raakaöljyn tai öljytuotteiden siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta
maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten
tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä.”;
8)

muutetaan 5 aa artikla seuraavasti:
a) lisätään kohta seuraavasti:
”2 a.
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisten maksujen vastaanottamiseen, jotka kyseisessä
kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on maksettava ennen 15 päivää toukokuuta
2022 täytäntöön pantujen sopimusten perusteella.”;
b) korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, liiketoimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä
maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja
rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi suoraan tai välillisesti Venäjältä tai sen kautta
unioniin, Euroopan talousalueen jäsenmaahan, Sveitsiin tai Länsi-Balkanille;”
c) lisätään 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:
”d) liiketoimet, myös myynnit, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan viimeistään
5 päivänä syyskuuta 2022 ajaa alas yhteisyritys tai vastaava oikeudellinen järjestely, josta on sovittu ennen
16 päivää maaliskuuta 2022 ja johon liittyy 1 kohdassa tarkoitettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
e) liiketoimet, jotka liittyvät sähköisten viestintäpalvelujen ja datakeskuspalvelujen tarjoamiseen sekä niiden
toiminnan, ylläpidon ja turvallisuuden kannalta välttämättömien palvelujen ja laitteiden, mukaan lukien
palomuurit ja puhelinkeskuspalvelut, tarjoamiseen liitteessä XIX luetellulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai
elimelle.”;
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korvataan 5 c artikla seuraavasti:
”5 c artikla
1.
Poiketen siitä, mitä 5 b artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmu
kaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaisen talletuksen vastaanottamiseen tai tällaisen lompakon, tilin tai
talletuspalvelun tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai
talletuspalvelun tarjoaminen:
a) on tarpeen 5 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai
elinten ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot,
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista,
vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;
b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä
palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;
c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai
hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;
d) on tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on
ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen
luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai
e) on tarpeen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.
2.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan a, b, c tai e alakohdan
nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”;

10) korvataan 5 f artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin
kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa,
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.”;
11) korvataan 5 h artikla seuraavasti:
”5 h artikla
1.
Kielletään rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen
tarjoaminen liitteessä XIV luetelluille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjälle sijoittautuneille oikeushen
kilöille, yhteisöille ja elimille, joiden omistusoikeuksista liitteessä XIV tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai
välillisesti yli 50 prosenttia.
2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan kuhunkin liitteessä XIV lueteltuun oikeushenkilöön, yhteisöön tai
elimeen päivästä, joka sen yhteydessä on kyseisessä liitteessä mainittu. Kieltoa sovelletaan samasta päivästä Venäjälle
sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, joiden omistusoikeuksista liitteessä XIV tarkoitettu yhteisö
omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.”;
12) korvataan 5 k artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:
”e) jollei sitä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin,
alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen Venäjältä tai sen
kautta unioniin; tai”;
13) korvataan 5 m artikla seuraavasti:
”5 m artikla
1.
Kielletään sellaisen trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn rekisteröiminen, tai sääntömääräisen
kotipaikan, liiketoimintapaikan tai hallinnollisen osoitteen sekä hallinnollisten palvelujen tarjoaminen trustille tai
vastaavalle oikeudelliselle järjestelylle, jonka perustajana tai edunsaajana on
a) Venäjän kansalainen tai Venäjällä asuva luonnollinen henkilö;
b) Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
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c) oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista a tai b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;
d) oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on a, b tai c alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön,
yhteisön tai elimen määräysvallassa;
e) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun luonnollisen
henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla.
2.
Kielletään 5 päivästä heinäkuuta 2022 toimiminen 1 kohdassa tarkoitetun trustin tai vastaavan oikeudellisen
järjestelyn perustajana, nimellisenä osakkaana, johtajana, sihteerinä tai muussa vastaavassa tehtävässä, sekä toisen
henkilön järjestäminen hoitamaan tällaista tehtävää.
3.
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaiseen toimintaan, joka on ehdottoman välttämätöntä ennen
9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten
täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2022.
4.
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, kun trustin perustaja tai edunsaaja on jonkin jäsenvaltion kansalainen tai
luonnollinen henkilö, jolla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.
5.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa
ehdoin antaa luvan 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen jatkamiseen 5 päivän heinäkuuta 2022 jälkeen
a) sellaisten toimien päätökseen saattamista varten 5 päivään syyskuuta 2022 mennessä, jotka ovat ehdottoman
välttämättömiä 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten irtisanomiseksi, edellyttäen että tällaiset toimet
käynnistettiin ennen 11 päivää toukokuuta 2022; tai
b) muista syistä, edellyttäen että palveluntarjoajat eivät ota vastaan tai aseta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden
saataville varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti tai anna tällaisille henkilöille muuta hyötyä
trustiin sijoitetuista varoista.
6.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi
katsominsa ehdoin myöntää luvan kyseisissä kohdissa tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen
a) humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan
lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja näihin liittyvä apu, tai
evakuoimista varten;
b) sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvalti
operiaatetta Venäjällä; tai
c) sellaisten trustien toimintaa varten, joiden tarkoituksena on hallinnoida ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä,
vakuutuksia tai työntekijöiden osakeomistusjärjestelmiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, ei-ammattimaisia
urheiluseuroja sekä alaikäisille tai haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille tarkoitettuja varoja.
7.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 5 tai 6 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon
kuluessa tällaisen luvan myöntämisestä.”
14) lisätään artikla seuraavasti:
”5 n artikla
1.
Kielletään laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai
veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suora tai välillinen
tarjoaminen
a) Venäjän hallitukselle; tai
b) Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä
ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten
sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään
5 päivänä heinäkuuta 2022.
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3.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä
puolustautumisoikeuden käyttämiseksi oikeudenkäynneissä sekä tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden
käyttämiseksi.
4.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan sellaisten
Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten käyttöön, jotka ovat sellaisen oikeushenkilön,
yhteisön tai elimen omistuksessa taikka yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa, joka on perustettu tai
muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
5.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa
ehdoin myöntää luvan siinä tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen
a) humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan
lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai
evakuoimista varten; tai
b) sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvalti
operiaatetta Venäjällä.”;
15) korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia, tarvittaessa
myös rikosoikeudellisia seuraamuksia, koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on myös säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä tällaisen rikkomisen tuottaman hyödyn
takavarikoimiseksi.”;
16) muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;
17) muutetaan liite VII tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;
18) muutetaan liite VIII tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;
19) muutetaan liite XII tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti;
20) korvataan liite XIV tämän asetuksen liitteessä V olevalla tekstillä;
21) muutetaan liite XV tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.
Tätä kohtaa sovelletaan yhteen tai useampaan tämän asetuksen liitteessä VI tarkoitettuun yhteisöön
25 päivästä kesäkuuta 2022 ja edellyttäen, että neuvosto asianomaisten tapausten tarkastelun jälkeen niin päättää
täytäntöönpanosäädöksellä;
22) muutetaan liite XXI tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti;
23) lisätään liite XXV tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA
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LIITE I

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen IV seuraavat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet:
”46. TSNII tieteellinen keskustutkimusinstituutti
Alagir Resistor Factory
Liittovaltion optisten ja fysikaalisten mittausten tutkimuslaitos
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automatisoitu hankintajärjestelmä valtionpuolustusta varten, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Ulkomaankauppajärjestö Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Korkeaenergiafysiikan instituutti
Teoreettisen ja kokeellisen fysiikan instituutti
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Suurtehoelektroniikan instituutti
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
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Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise ”Radiosviaz”
Tieteellinen tutkimusinstituutti Ferrite-Domen
Viestinnän hallintajärjestelmien tieteellinen tutkimusinstituutti
Radiokomponenttien tieteellinen tuotantoyhdistys ja tieteellinen tutkimusinstituutti
Scientific-Production Enterprise ”Kant”
Scientific-Production Enterprise ”Svyaz”
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Tieteellinen tutkimusinstituutti ”Argon”
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Releteknologian erityinen suunnittelu- ja tekninen toimisto
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Salute”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”State Machine Building Design Bureau ’Vympel’ By Name I.I.Toropov”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”URALELEMENT”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Plant Dagdiesel”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
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Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ”Research Center for Automated Design”
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Electromechanical Plant Petrovsky ”Molot”
Tactical Missile Company, PJSC ”MBDB ISKRA”
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, ”Central Design Bureau of Automation”
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ”Region”
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ”Soyuz”
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ”MPO – Gidropribor”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ”KRASNY GIDROPRES”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ”Detal”
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ”October”
United Shipbuilding Corporation ”Production Association Northern Machine Building Enterprise”
United Shipbuilding Corporation JSC ”5th Shipyard””.
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LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite VII seuraavasti:
1) korvataan elektroniikkaa koskevassa ryhmässä I olevan X.A.I.003 alaryhmän a kohta seuraavasti:
”a. Taajuusmuuttajat ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai
asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;”
2) lisätään ryhmät seuraavasti:
”Ryhmä IX – Erityismateriaalit ja niihin liittyvät laitteet
X.C.IX.001 Seuraavat yhdistetyn nimikkeistön (CN) 28 ja 29 ryhmän 1 huomautuksen vaatimukset täyttävät erilliset
kemiallisesti määritetyt yhdisteet:
a. Seuraavat kemikaalit, joiden pitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia:
1.

Etyleenidikloridi (CAS 107-06-2);

2.

Nitrometaani (CAS 75-52-5);

3.

Pikriinihappo (CAS 88-89-1);

4.

Alumiinikloridi (CAS 7446-70-0);

5.

Arseeni (CAS 7440-38-2);

6.

Arseenitrioksidi (CAS 1327-53-3);

7.

Bis(2-kloorietyyli)etyyliamiinihydrokloridi (CAS 3590-07-6);

8.

Bis(2-kloorietyyli)metyyliamiinihydrokloridi (CAS 55-86-7);

9.

Tris(2-kloorietyyli)amiinihydrokloridi (CAS 817-09-4);

10. Tributyylifosfiitti (CAS 102-85-2);
11. Isosyanaattimetaani (CAS 624-83-9);
12. Kinaldiini (CAS 91-63-4);
13. 2-bromikloorietaani (CAS 107-04-0);
14. Bentsiili (CAS 134-81-6);
15. Dietyylieetteri (CAS 60-29-7);
16. Dimetyylieetteri (CAS 115-10-6);
17. Dimetyyliaminoetanoli (CAS 108-01-0);
18. 2-metoksietanoli (CAS 109-86-4);
19. Butyryylikoliinisteraasi (BCHE);
20. Dietyleenitriamiini (CAS 111-40-0);
21. Dikloorimetaani (CAS 75-09-2);
22. Dimetylaniliini (CAS 121-69-7);
23. Etyylibromidi (CAS 74-96-4);
24. Etyylikloridi (CAS 75-00-3);
25. Etyyliamiini (CAS 75-04-7);
26. Heksamiini (CAS 100-97-0);
27. Isopropanoli (CAS 67-63-0);
28. Isopropyylibromidi (CAS 75-26-3);
29. Isopropyylieetteri (CAS 108-20-3);
30. Metyyliamiini (CAS 74-89-5);
31. Metyylibromidi (CAS 74-83-9);
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32. Monoisopropylamiini (CAS 75-31-0);
33. Obidoksiimikloridi (CAS 114-90-9);
34. Kaliumbromidi (CAS 7758-02-3);
35. Pyridiini (CAS 110-86-1);
36. Pyridostigmiinibromidi (CAS 101-26-8);
37. Natriumbromidi (CAS 7647-15-6);
38. Natriummetalli (CAS 7440-23-5);
39. Tributyyliamiini (CAS 102-82-9);
40. Trietyyliamiini (CAS 121-44-8); tai
41. Trimetyyliamiini (CAS 75-50-3).
b. Seuraavat kemikaalit, joiden pitoisuus on vähintään 90 painoprosenttia:
1.

Asetoni (CAS: 67-64-1);

2.

Asetyleeni (CAS 74-86-2);

3.

Ammoniakki (CAS 7664-41-7);

4.

Antimoni (CAS 7440-36-0);

5.

Bentsaldehydi (CAS 100-52-7);

6.

Bentsoiini (CAS 119-53-9);

7.

1-butanoli (CAS 71-36-3);

8.

2-butanoli (CAS 78-92-2);

9.

Isobutanoli (CAS 78-83-1);

10. Tert-butanoli (CAS 75-65-0);
11. Kalsiumkarbidi (CAS 75-20-7);
12. Hiilimonoksidi (CAS 630-08-0);
13. Kloori (CAS 7782-50-5);
14. Sykloheksanoli (CAS 108-93-0);
15. Disykloheksyyliamiini (CAS 101-83-7);
16. Etanoli (CAS 64-17-5);
17. Eteeni (CAS 74-85-1);
18. Eteenidioksidi (CAS 75-21-8);
19. Fluoriapatiitti (CAS 1306-05-4);
20. Kloorivety (CAS 7647-01-0);
21. Vetysulfidi (CAS 7783-06-4);
22. Mantelihappo (CAS 90-64-2);
23. Metanoli (CAS 67-56-1);
24. Metyylikloridi (CAS 74-87-3);
25. Metyylijodidi (CAS 74-88-4);
26. Metyylimerkaptaani (CAS 74-93-1);
27. Monoetyleeniglykoli (CAS 107-21-1);
28. Oksalyylikloridi (CAS 79-37-8);
29. Kaliumsulfidi (CAS 1312-73-8);
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30. Kaliumtiosyanaatti (CAS 333-20-0);
31. Natriumhypokloriitti (CAS 7681-52-9);
32. Rikki (CAS 7704-34-9);
33. Rikkidioksidi (CAS 7446-09-5);
34. Rikkitrioksidi (7446-11-9);
35. Tiofosforyylikloridi (CAS 3982-91-0);
36. Tri-isobutyylifosfiitti (CAS 1606-96-8);
37. Valkoinen fosfori (CAS 12185-10-3); tai
38. Keltainen fosfori (CAS 7723-14-0).
X.C.IX.002 Fentanyyli ja sen johdannaiset alfentaniili, sufentaniili, remifentaniili, karfentaniili ja niiden suolat.
Huomautus:
X.C.IX.002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu
vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.
X.C.IX.003 Seuraavat keskushermostoon vaikuttavien kemikaalien lähtöaineet:
a. 4-anilino-N-fenetyylipiperidiini (CAS 21409-26-7); tai
b. N-fenetyyli-4-piperidoni (CAS 39742-60-4).
Huomautukset:
1. X.C.IX.003 kohdassa ei aseta valvonnanalaisiksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa X.C.
IX.003 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 1:tä
painoprosenttia kyseisestä seoksesta.
2. X.C.IX.003 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on
pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.
Ryhmä X – Materiaalin käsittely
X.B.X.001 ”Jatkuvatoimiset reaktorit” ja niiden ”modulaariset komponentit”.
Tekniset huomautukset:
1. X.B.X.001 kohtaa sovellettaessa ’jatkuvatoimisella reaktorilla’ tarkoitetaan helposti liitettävää (plug and play)
järjestelmää, jossa lähtöaineita syötetään jatkuvasti reaktoriin ja tuloksena saatava tuote kerätään ulostulosta.
2. X.B.X.001 kohtaa sovellettaessa ’modulaarisilla komponenteilla’ tarkoitetaan nestemoduuleja, nestepumppuja,
venttiilejä, kiintopatjamoduuleja, sekoitinmoduuleja, painemittareita, nesteenerottimia yms.
X.B.X.002 Nukleiinihapon kokoojat ja syntetisoijat, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 2B352.i kohdassa ja jotka on
osittain tai kokonaan automatisoitu ja suunniteltu tuottamaan nukleiinihappoja, joissa on yli 50 emästä.
X.B.X.003 Automatisoidut peptidisyntetisoijat, jotka kykenevät toimimaan valvotuissa ilmakehäolosuhteissa.”
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LIITE III

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen VIII seuraavat kumppanimaat:
”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
ETELÄ-KOREA”.
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LIITE IV

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteen XII otsikko seuraavasti:
”Luettelo 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä”.
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LIITE V

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite XIV seuraavasti:
”LIITE XIV

LUETTELO 5 h ARTIKLASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

Oikeushenkilön, yhteisön tai elimen nimi

Soveltamispäivä

Bank Otkritie

12. maaliskuuta 2022

Novikombank

12. maaliskuuta 2022

Promsvyazbank

12. maaliskuuta 2022

Bank Rossiya

12. maaliskuuta 2022

Sovcombank

12. maaliskuuta 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. maaliskuuta 2022

VTB BANK

12. maaliskuuta 2022

Sberbank

14. kesäkuuta 2022

Credit Bank of Moscow

14. kesäkuuta 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC
Rosselkhozbank

14. kesäkuuta 2022”
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LIITE VI

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen XV seuraavat yhteisöt:
”Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International”.
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LIITE VII

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite XXI seuraavasti:

”LIITE XXI

LUETTELO 3 i ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TUOTTEISTA JA TEKNOLOGIOISTA

(CN-koodi)

Tavaran nimi

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai
suolavedessä; savustetut äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana
kuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt,
kuivatut, suolatut tai suolavedessä

16043100

Kaviaari

16043200

Kaviaarinkorvikkeet

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia;
väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

2303

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa,
sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös
pelleteiksi valmistetut

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti,
myös värjätty tai klinkkereinä

ex2825 ryhmä

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat; muut epäorgaaniset emäkset; muut
metallioksidit, hydroksidit ja peroksidit, lukuun ottamatta CN-koodeja 2825 20 00 ja 2825 30 00

ex2835 ryhmä

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti
määrittelemättömät, lukuun ottamatta CN-koodia 2835 26 00

ex2901 ryhmä

Asykliset hiilivedyt, lukuun ottamatta CN-koodia 2901 10 00

2902

Sykliset hiilivedyt

ex2905 ryhmä

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, lukuun ottamatta
CN-koodia 2905 11 00

2907

Fenolit; fenolialkoholit

2909

Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit,
asetaali- ja puoliasetaaliperoksidit, ketoniperoksidit (myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä
niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

310420

Kaliumkloridi

310520

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja kaliumia

310560

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: fosforia ja kaliumia

ex31059020
ryhmä

Muut lannoitteet, joissa on kaliumkloridia

ex31059080
ryhmä

Muut lannoitteet, joissa on kaliumkloridia

3902

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa

4011

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia

44

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili

FI
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(CN-koodi)
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Tavaran nimi

4705

Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osittain kemiallisella menetelmällä

4804

Päällystämätön voimapaperi ja kartonki, rullina tai arkkeina, muu kuin nimikkeeseen 4802 tai 4803
kuuluva

6810

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, myös vahvistetut

7005

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, myös sellaiset, joissa on absorboiva, heijastava
tai heijastamaton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla valmistettu

7007

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden
kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

7019

Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat (esim. lanka, jatkuvakuituinen kiertämätön lanka
(rovings), kudotut kankaat)

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7606

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus yli 0,2 mm

7801

Muokkaamaton lyijy

ex8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit ei kuitenkaan CN-koodiin
8411 91 00 kuuluvien suihkuturbiinien ja potkuriturbiinimoottorien osat

8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8425–8430 koneissa ja
laitteissa

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset
henkilö- tai tavarankuljetukseen

8904

Hinaajat ja työntöalukset

8905

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden
purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat telakat; uivat tai upotettavat
poraus- tai tuotantolautat

9403

Muut huonekalut ja niiden osat

”
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LIITE VIII

Lisätään liite seuraavasti:
”LIITE XXV

LUETTELO 3 m JA 3 n ARTIKLASSA TARKOITETUISTA RAAKAÖLJYSTÄ JA ÖLJYTUOTTEISTA

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at; muualle kuulumattomat valmisteet,
joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään
70 painoprosenttia; jäteöljyt”
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NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/880,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien
toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014
muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,
ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen
2014/145/YUTP (1),
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen
ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2014/145/YUTP säädettyjä rajoittavia
toimenpiteitä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 3 päivänä kesäkuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/885 (3) päätöksen 2014/145/YUTP
muuttamisesta, jolla otettiin käyttöön uusia poikkeuksia varojen jäädyttämisestä sekä kiellosta asettaa nimettyjen
henkilöiden ja yhteisöjen saataville varoja ja taloudellisia resursseja. Lisäksi on aiheellista selventää ja vahvistaa
säännöksiä, jotka koskevat kyseisessä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden rikkomisesta määrättäviä kansallisia
seuraamuksia.

(3)

Kyseiset muutokset kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää
unionin tasoista sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EU) N:o 269/2014 seuraavasti:
1) lisätään artikla seuraavasti:
”6 c artikla
Edellä olevaa 2 artiklaa ei sovelleta varoihin tai taloudellisiin resursseihin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta
unionin teleoperaattorit voivat tarjota sähköisiä viestintäpalveluja ja jotta voidaan tarjota tällaisten sähköisten viestintä
palvelujen toiminnan, ylläpidon ja turvallisuuden edellyttämiä liitännäistoimintoja ja -palveluja Venäjällä, Ukrainassa,
unionissa, Venäjän ja unionin välillä sekä Ukrainan ja unionin välillä, ja jotka ovat ehdottoman välttämättömiä
datakeskuspalveluille unionissa.”;
(1) EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.
(2) Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia
ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).
(3) Neuvoston päätös (YUTP) 2022/885, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP
muuttamisesta (EUVL L 153, 3.6.2022).
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2) korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia, mukaan
lukien tarvittaessa rikosoikeudellisia seuraamuksia, koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on myös säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä tällaisen rikkomisen tuottaman hyödyn
takavarikoimiseksi.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2022/881,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa
vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen
2012/642/YUTP täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan
kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 15 päivänä lokakuuta 2012 annetun neuvoston
päätöksen 2012/642/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/642/YUTP.

(2)

Valko-Venäjän tilanteen vakavuuden sekä jatkuvien ihmisoikeusloukkausten ja kansalaisyhteiskunnan ja
demokraattisen opposition tukahduttamisen vuoksi 12 henkilöä ja kahdeksan yhteisöä olisi sisällytettävä päätöksen
2012/642/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä,
joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätös 2012/642/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätöksen 2012/642/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA

(1) EUVL L 285, 17.10.2012, s. 1.
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LIITE

FI

Muutetaan päätöksen 2012/642/YUTP liite I seuraavasti:

1) lisätään seuraavat luonnolliset henkilöt luetteloon ”A. 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt”:

”184.

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Igor Vasilievich
KARPENKO

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Asema(t): Vaaleista ja
kansanäänestysten
järjestämisestä vastaavan ValkoVenäjän tasavallan
keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja

Asemassaan vaaleista ja kansanäänestysten järjestämisestä vastaavan
Valko-Venäjän tasavallan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana
13. joulukuuta 2021 alkaen Ihar Karpienka on vastuussa 27. helmikuuta
2022 pidetyn perustuslakia koskevan kansanäänestyksen
organisoinnista ja järjestämisestä; kansanäänestys ei täytä oikeusvaltiota,
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä normeja eikä
Venetsian komission asettamia kriteerejä. Erityisesti valmisteluprosessi ei
ollut avoin eikä kansalaisyhteiskunta tai maanpaossa oleva
demokraattinen oppositio osallistunut siihen.

Syntymäaika: 28.4.1964
Sukupuoli: mies

185.

Dzmitry Aliakseevich
ALEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Hän on siten vastuussa toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratian
ja oikeusvaltion toteutumista Valko-Venäjällä.

Asema(t): Belneftgazin, EnergoOilin ja Grantlon (aiemmin
Energo-Oil-Invest)
osakkeenomistajan Aljaksei
Aleksinin poika
Sukupuoli: mies

Dzmitry Aleksin on merkittävän valkovenäläisen liikemiehen Aljaksei
Aleksinin poika. Vuonna 2021 hänestä tuli yhteisomistaja yhtiöissä,
jotka olivat hänen isänsä omistuksessa tai tätä lähellä, mukaan lukien
Energo-Oil, Belneftgaz ja Grantlo (aiemmin Energo-Oil-Invest). Näille
yrityksille myönnettiin etuuskohtelu Aljaksandr Lukašenkan
allekirjoittamien presidentin asetusten perusteella: Inter Tobacco sai
yksinoikeudet tupakkatuotteiden tuontiin Valko-Venäjälle, kun taas
Belneftgaz nimettiin passituksen valvonnan kansalliseksi operaattoriksi.

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta.

Syntymäaika: 25.4.1987

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Euroopan unionin virallinen lehti

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi venäjästä)

Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Asema(t): Belneftgazin, EnergoOilin ja Grantlon (aiemmin
Energo-Oil-Invest)
osakkeenomistajan Aljaksei
Aleksinin poika
Sukupuoli: mies

Vital Aleksin on merkittävän valkovenäläisen liikemiehen Aljaksei
Aleksinin poika. Vuonna 2021 hänestä tuli yhteisomistaja yhtiöissä,
jotka olivat hänen isänsä omistuksessa tai tätä lähellä, mukaan lukien
Energo-Oil, Belneftgaz ja Grantlo (aiemmin Energo-Oil-Invest). Näille
yrityksille myönnettiin etuuskohtelu Aljaksandr Lukašenkan
allekirjoittamien presidentin asetusten perusteella: Inter Tobacco sai
yksinoikeudet tupakkatuotteiden tuontiin Valko-Venäjälle, kun taas
Belneftgaz nimettiin passituksen valvonnan kansalliseksi operaattoriksi.

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta.

Syntymäaika: 29.8.1997

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ
Боголюб КАРИЧ

Asema(t): Serbialainen liikemies Bogoljub Karić on serbialainen liikemies ja poliitikko. Hän on yhdessä
ja poliitikko, joka on yhteydessä perheenjäsentensä kanssa kehittänyt kiinteistöyhtiöiden verkoston
Dana Holdings -yritykseen
Valko-Venäjällä ja luonut yhteyksiä Aljaksandr Lukašenkan perheeseen.
Hän on erityisesti ollut läheisessä yhteydessä Dana Holdingsiin ja sen
Syntymäaika: 17.1.1954
entiseen tytäryhtiöön Dana Astraan, ja hänen kerrotaan edustaneen
kyseisiä yhteisöjä kokouksissa Lukašenkan kanssa. Lukašenka kuvasi
Syntymäpaikka: Peja/Pec,
Karićiin yhteydessä olleen yrityksen kehittämää Minsk World -hanketta
Kosovo
”esimerkiksi slaavilaisen maailman yhteistyöstä”. Kyseisten Lukašenkaan
Sukupuoli: mies
ja tämän lähipiiriin solmittujen läheisten suhteiden ansiosta Karićiin
yhteydessä olevat yritykset saivat Lukašenkan hallinnolta etuuskohtelun,
Kansalaisuus: serbialainen
myös verohelpotuksia ja tontteja kiinteistökehitystoimintaan.
Passin numero: 012830978
Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
(voimassa 27.12.2026 asti)

3.6.2022

3.6.2022
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Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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186.

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

3.6.2022

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi venäjästä)

L 153/79

Андрiй СИЧ

Andrey SYCH

Андрей СЫЧ

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHEU
МIКУШЭЎ
Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Денис Александрович
МИКУШЕВ

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Asema(t): Yksi valtion
omistaman ”Belarus 1”
-televisiokanavan ”Platform”ohjelman juontajista

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Andrii Sich on yksi valtion omistaman ”Belarus 1” -televisiokanavan
”Platform”-ohjelman juontajista. Tässä asemassaan hän on tukenut
hallinnon narratiiveja, joiden tarkoituksena on horjuttaa riippumatonta
mediaa, heikentää demokratiaa ja perustella tukahduttamistoimia. Hän
on tukenut Lukašenkan hallinnon narratiivia läntisten valtioiden aikeista
”Rusj molodaja” -järjestön jäsen
järjestää vallankaappaus Valko-Venäjällä ja vaatinut ankaria rangaistuksia
niille, joiden on väitetty olleen tähän osallisina, tukenut
Syntymäaika: 20.9.1990
disinformaatiokampanjoita, joissa Valko-Venäjältä unioniin saapuneita
Syntymäpaikka: Valko-Venäjä muuttajia on väitetty kohdellun huonosti, ja levittänyt käsitystä
riippumattomista tiedotusvälineistä ulkomaisina vaikuttajina, joiden
Sukupuoli: mies
toimintaa olisi rajoitettava.
Kansalaisuus: valkovenäläinen
Näin ollen hän tukee Lukašenkan hallintoa.

3.6.2022

Asema(t): Gomelin
alueen/oblastin
syyttäjänviraston rikosasioita
koskevista
tuomioistuinpäätöksistä
annetun lain noudattamisen
valvonnasta vastaavan osaston
päällikkö; johtava oikeudellinen
neuvonantaja.

Dzianis Mikusheu on Gomelin alueen/oblastin syyttäjänviraston
rikosasioita koskevista tuomioistuinpäätöksistä annetun lain
noudattamisen valvonnasta vastaavan osaston päällikkö ja johtava
oikeudellinen neuvonantaja. Tässä asemassa hän on vastuussa Siarhei
Tsikhanouskia, Artsiom Sakauta, Dzmitry Papouta, lhar Losikia,
Uladzimir Tsyhanovitšia ja Mikalai Statkevitšia koskevien syytetoimien
aloittamisesta. Hän osallistui Siarhei Tsikhanouskin mielivaltaiseen
vangitsemiseen, mikä käy ilmi YK:n ihmisoikeusneuvoston mielivaltaista
vangitsemista käsittelevän työryhmän raportista.

3.6.2022

Syntymäaika: 21.3.1980
Sukupuoli: mies

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja
oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja
demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Euroopan unionin virallinen lehti

189.

Andrii SICH

Tunnistetiedot

FI

188.

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)
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Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi venäjästä)

3.6.2022

Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ
Nikolai Ivanovich
DOLYA

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Tunnistetiedot

Asema(t): Gomelin
aluetuomioistuimen tuomari
Syntymäaika: 3.7.1979
Sukupuoli: mies
Kansalaisuus: valkovenäläinen

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Mikalai Dolia on Gomelin aluetuomioistuimen tuomari. Tässä asemassa
hän on vastuussa Siarhei Tsikhanouskin, Artsiom Sakaun, Dzmitry
Papoun, lhar Losikin, Uladzimir Tsyhanovitšin ja Mikalai Statkevitšin
tuomitsemisesta suhteettoman pitkiin vankeusrangaistuksiin. Hän
osallistui Siarhei Tsikhanouskin mielivaltaiseen vangitsemiseen, mikä käy
ilmi YK:n ihmisoikeusneuvoston mielivaltaista vangitsemista käsittelevän
työryhmän raportista.

Henkilönumero:
3070379H041PBI

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja
oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja
demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

Asema(t): Järjestäytyneen
rikollisuuden ja korruption
torjunnasta Valko-Venäjällä
vastaavan pääosaston
(GUBOPiK) johtaja

Andrei Parshyn on toiminut sisäministeriön järjestäytyneen
rikollisuuden ja korruption torjunnan pääosaston (GUBOPiK) johtajana
vuodesta 2021. GUBOPiK on yksi tärkeimmistä elimistä, jotka ovat
vastuussa poliittisesta vainosta Valko-Venäjällä, mukaan lukien
aktivistien ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten mielivaltaiset ja laittomat
pidätykset ja kaltoinkohtelu, myös kidutus.

Syntymäaika: 19.2.1974

GUBOPiK on julkaissut Telegram-profiilissaan valkovenäläisten
Osoite: 4A Skryganova St., Apt.
aktivistien ja tavallisten kansalaisten pakottamalla saaduista
211 Minsk, Belarus
tunnustuksista videoita, ja näin paljastanut heidät valkovenäläiselle
yleisölle ja käyttänyt heitä poliittisen painostuksen välineenä. GUBOPiK
Sukupuoli: mies
pidätti myös Mark Bernsteinin, joka on yksi tärkeimmistä venäjänkielisen
Kansalaisuus: valkovenäläinen Wikipedian toimittajista, koska tämä oli julkaissut Venäjän Ukrainaan
kohdistamasta hyökkäyksestä tietoja, joita pidettiin venäläisvastaisina
valeuutisina.
Andrej Parshyn on näin ollen vastuussa vakavista
ihmisoikeusloukkauksista ja Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan
tukahduttamisesta.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

3.6.2022
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Luetteloon merkitsemisen perusteet
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190.

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

3.6.2022

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi venäjästä)
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Ihar Piatrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Igor Petrovich TUR

Игорь Петрович ТУР

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Asema(t): Valtion omistaman
”ONT”-televisiokanavan
työntekijä, useiden ohjelmien
tekijä ja juontaja (”Propaganda”,
”To be completed”)

Ihar Tur on valtion omistaman ”ONT”-televisiokanavan työntekijä ja yksi
Lukašenkan hallinnon tärkeimmistä propagandan levittäjistä. Hän
juontaa ”Propaganda”-ohjelmaa, jossa hän yllyttää väkivaltaan, häpäisee
oppositioaktivisteja ja esittää videoita pakottamalla saaduista
tunnustuksista. Hän on antanut useita kertoja vääriä tietoja ValkoVenäjän opposition mielenosoituksista sekä disinformaatiota unionin
tapahtumista ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista hyökkäyksistä.
Hän on niin ikään vastuussa disinformaation levittämisestä ja väkivaltaan
yllyttämisestä verkossa. Aljaksandr Lukašenka myönsi hänelle mitalin
työstään media-alalla.

Syntymäaika: 26.3.1989
Syntymäpaikka:
Grodno/Hrodna, Valko-Venäjä

193.

Lyudmila Leanidauna
HLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Asema(t): ”SB Belarus Segodnya”
-sanomalehden
erityiskirjeenvaihtaja, valtion
omistaman ”Belarus 1”
-televisiokanavan juontaja
Syntymäaika: 30.6.1983
Osoite: 8A Vodolazhsky St.,
apt. 45, Minsk, Belarus
Sukupuoli: nainen
Kansalaisuus: valkovenäläinen

3.6.2022

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
Lyudmila Hladkaya on yksi Lukašenkan hallinnon näkyvimmistä
propagandan levittäjistä. Hän on ”SB Belarus Segodnya” -sanomalehden
työntekijä ja muiden hallintoa kannattavien tiedotusvälineiden, myös
valtion omistaman ”Belarus 1” -televisiokanavan, avustaja. Hän käyttää
usein vihapuhetta ja halventavaa kieltä demokraattisesta oppositiosta.
Hän on myös useaan otteeseen ”haastatellut” oikeudettomasti vangittuja
Valko-Venäjän kansalaisia, usein opiskelijoita, ja näyttänyt heidät
nöyryyttävissä tilanteissa ja pilkannut heitä. Hän on edistänyt ValkoVenäjän turvallisuuskoneiston sortotoimia ja osallistunut
disinformaatiota levittäviin ja tietoa manipuloiviin kampanjoihin. Hän
on ilmaissut julkisesti tukevansa Aljaksandr Lukašenkaa ja olevansa ylpeä
tämän hallinnossa palvelemisesta. Hän on saanut työstään Lukašenkalta
julkista tunnustusta ja palkintoja.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Sukupuoli: mies
Kansalaisuus: valkovenäläinen

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)
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Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi venäjästä)

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.6.2022

Рыгор Юр'евiч
АЗАРОНАК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Asema(t): Valtion omistaman
”CTV”-televisiokanavan
työntekijä, useiden ohjelmien
tekijä ja juontaja (”Secret Springs
of Politics”, ”Judas”,
”Panopticon”)

Ryhor Azaronak on yksi Lukašenkan hallinnon tärkeimmistä
propagandan levittäjistä. Hän on poliittinen kolumnisti, kirjoittaja ja
viikottaisten propagandaohjelmien juontaja valtion omistamalla ”CTV”televisiokanavalla. Hän on lähetyksissään hyväksynyt Lukašenkan
hallinnon toisinajattelijoihin kohdistaman väkivallan ja käyttänyt
järjestelmällisesti halventavaa kieltä aktivisteista, toimittajista ja muista
Lukašenkan hallinnon vastustajista. Hän sai Aljaksandr Lukašenkalta
urhoollisuusmitalin.

Sotilasarvo: reservin luutnantti
Syntymäaika: 18.10.1995

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

3.6.2022”
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Ryhor Yuryevich
AZARONAK

Tunnistetiedot

FI

194.

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Syntymäpaikka: Minsk, ValkoVenäjä
Sukupuoli: mies
Kansalaisuus: valkovenäläinen
195.

Ivan Ivanavich
GALAVATYI
Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Asema(t): Avoimen osakeyhtiön
”Belaruskalin” pääjohtaja
Иван Иванович
Valko-Venäjän tasavallan
ГОЛОВАТЫЙ
kansalliskokouksen
tasavaltaneuvoston
ulkoasioiden ja kansallisen
turvallisuuden pysyvän
komitean jäsen
Syntymäaika: 15.6.1976
Syntymäpaikka: Pogostin
asutusalue, Soligorskin piiri,
Minskin maakunta, ValkoVenäjä
Sukupuoli: mies

3.6.2022

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi venäjästä)

Ivan Galavatyi on pääjohtajana valtion omistamassa Belaruskaliyrityksessä, joka on Lukašenkan hallinnolle merkittävä tulojen ja
ulkomaan valuutan lähde. Hän on kansalliskokouksen
tasavaltaneuvoston jäsen ja toimii useissa muissa korkeissa tehtävissä
Valko-Venäjällä. Hän on saanut uransa aikana useita valtion palkintoja,
myös suoraan Aljaksandr Lukašenkalta. Hän on ollut läheisessä
yhteydessä Lukašenkaan ja tämän perheenjäseniin. Näin ollen hän hyötyy
Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
Valko-Venäjällä elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien
jälkimainingeissa järjestettyihin lakkoihin ja rauhanomaisiin
mielenosoituksiin osallistuneet ”Belaruskali”-yrityksen työntekijät
menettivät palkkionsa ja heidät irtisanottiin. Lukašenka uhkasi
henkilökohtaisesti korvata lakkoilijat ukrainalaisilla kaivostyöntekijöillä.
Näin ollen Ivan Galavatyi on vastuussa kansalaisyhteiskunnan
tukahduttamisesta.

Kansalaisuus: valkovenäläinen
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”28.

Avoin osakeyhtiö
”Belaruskali”

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

Адкрытае
акцыянернае
таварыства
”Беларуськалiй”

29.

Avoin osakeyhtiö
”Belarusian Potash
Company”

ААТ ”Беларуская
калiйная кампанiя”

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Osoite: 5 Korzha St.,
Soligorsk, 223710 Minsk
Region/Oblast, Belarus
Rekisteröintipäivä:
23.12.1996
Rekisteröintinumero:
600122610

Osoite: 35 Masherova Ave.,
220002 Minsk, Belarus

ОАО ”Белорусская
Rekisteröintipäivä:
калийная компания” 13.9.2013

Avoin osakeyhtiö Belaruskali on valtion omistama yritys ja yksi maailman
suurimmista potaskan tuottajista, jonka osuus maailman potaskaviennistä on 20
prosenttia. Se on siten Lukašenkan hallinnolle merkittävä tulojen ja ulkomaan
valuutan lähde; Aljaksandr Lukašenka on kuvaillut sitä ”kansallisaarteeksi,
kansalliseksi ylpeyden aiheeksi ja yhdeksi Valko-Venäjän viennin pilareista”. Näin
ollen Belaruskali hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
Belaruskalin työntekijöitä, jotka osallistuivat lakkoihin ja rauhanomaisiin
mielenosoituksiin Valko-Venäjällä elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten
presidentinvaalien jälkimainingeissa, uhkailtiin, ja yritysjohto irtisanoi heitä.
Lukašenka uhkasi henkilökohtaisesti korvata lakkoilijat ukrainalaisilla
kaivostyöntekijöillä. Näin ollen Belaruskali on vastuussa kansalaisyhteiskunnan
tukahduttamisesta Valko-Venäjällä ja tukee Lukašenkan hallintoa.
Avoin osakeyhtiö Belarusian Potash Company on Valko-Venäjän valtiollisen
potaskatuottajan Belaruskalin vientiyhtiö. Belaruskali on yksi Lukašenkan
hallinnon suurimmista tulonlähteistä. Belarusian Potash Companyn osuus
maailmanlaajuisesta potaskan viennistä on 20 prosenttia.

Valtio on taannut Belarusian Potash Companylle monopoliaseman
potaskalannoitteiden viennissä. Valko-Venäjän viranomaisten myöntämän
etuuskohtelun ansiosta yrityksen tulot ovat huomattavan suuret. Näin ollen
Puh.: +375 (17) 309-30-10; Belarusian Potash Company hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.
+375 (17) 309-30-30
Rekisteröintinumero:
192050251

3.6.2022

3.6.2022
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Открытое
акционерное
общество
”Беларуськалий”

Tunnistetiedot

FI

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi
venäjästä)
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2) lisätään seuraavat oikeushenkilöt luetteloon ”B. 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet”:

Sähköpostiosoite:
info@belpc.by

3.6.2022

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Osoite: 131 Novodvorskiy
village, Novodvorskiy village
council, Minsk District,
223016 Minsk
Region/Oblast, Belarus
(Minsk Free Economic Zone)

Inter Tobacco LLC on osa Valko-Venäjän tupakkatuotteita valmistavaa
teollisuutta. Sillä on merkittävä osuus Valko-Venäjän tuottoisista kotimaan
savukemarkkinoista. Yritykselle annettiin Aljaksandr Lukašenkan
allekirjoittamalla asetuksella yksinoikeus tupakkatuotteiden tuontiin ValkoVenäjälle. Lisäksi Lukašenka antoi presidentin asetuksen Valko-Venäjän
pääkaupungin Minskin rajojen siirtämisestä maa-alueen osoittamiseksi Inter
Tobaccon tehdasta varten, todennäköisesti veronkiertoon liittyvistä syistä. Inter
Tobacco kuuluu Aljaksei Aleksinille ja hänen läheisille perheenjäsenilleen
(omistaja on Aleksinin yritys Energo-Oil).

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Tunnistetiedot

3.6.2022

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi
venäjästä)

30.

32.

Avoin osakeyhtiö
”Naftan”

Avoin osakeyhtiö
”Grodno Tobacco
Factory Neman”

Таварыства з
абмежаванай
адказнасцю ”Iнтэр
Табак”
Общество с
ограниченной
ответственностью
”Интер Тобако”

Rekisteröintipäivä:
10.10.2002
Rekisteröintinumero:
808000714

Näin ollen Inter Tobacco hyötyy Lukašenkan hallinnosta.

Адкрытае
акцыянернае
таварыства ”Нафтан”

Osoite: Novopolotsk 1,
211440 Vitebsk
Region/Oblast, Belarus

Valtion omistamana yrityksenä avoin osakeyhtiö Naftan on Lukašenkan
hallinnolle merkittävä tulojen ja ulkomaan valuutan lähde. Näin ollen Naftan
hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Открытое
акционерное
общество ”Нафтан”

Rekisteröintipäivä: 1992

Naftanin työntekijöitä, jotka osallistuivat lakkoihin ja rauhanomaisiin
mielenosoituksiin Valko-Venäjällä elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten
presidentinvaalien jälkimainingeissa, uhkailtiin, ja yritysjohto irtisanoi heitä.
Näin ollen Naftan on vastuussa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta ValkoVenäjällä ja tukee Lukašenkan hallintoa.

Адкрытае
акцыянернае
таварыства
”Гродзенская
тытунёвая фабрыка
Нёман”

Osoite: 18 Ordzhonikidze St., Avoin osakeyhtiö Grodno Tobacco Factory Neman on valkovenäläinen valtion
230771 Grodno/Hrodna,
omistama yritys ja yksi Lukašenkan hallinnon tärkeimmistä tulonlähteistä.
Belarus
Yrityksen osuus Valko-Venäjän tupakkamarkkinoista on 70–80 prosenttia. Näin
ollen avoin osakeyhtiö Grodno Tobacco Factory Neman hyötyy Lukašenkan
Rekisteröintipäivä:
hallinnosta ja tukee sitä.
30.12.1996

Rekisteröintinumero:
300042199

3.6.2022

3.6.2022
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31.

”Inter Tobacco” LLC

3.6.2022

Rekisteröintinumero:
500047627

L 153/85

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 153/86

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi
venäjästä)

FI

Oткрытое
акционерное
общество
”Гродненская
табачная фабрика
Неман”

Beltamozhservice

Рэспублiканскае
унiтарнае
прадпрыемства
”БЕЛМЫТСЭРВIС”
Республиканское
унитарное
предприятие
”БЕЛТА
МОЖСЕРВИС”

34.

Avoin osakeyhtiö
”Managing Company
of Holding
’Belkommunmash’”

Адкрытае
акцыянернае
таварыства ”Кiруючая
кампанiя холдынгу
’Белкамунмаш’”
Открытое
акционерное
общество
”Управляющая
компания холдинга
’Белкоммунмаш’”

Osoite: 17th km, MinskDzerzhinsk highway,
administrative building,
office 75, Shchomyslitsky s/s,
223049, Minsk
Region/Oblast, Belarus

Beltamozhservice on valtion omistama yritys ja yksi Valko-Venäjän suurimmista
logistiikkayrityksistä. Se on läheisessä yhteydessä Valko-Venäjän viranomaisiin ja
osallistuu tavaroiden salakuljetukseen ja jälleenvientiin Valko-Venäjältä Venäjälle.
Yritys hyötyy yhteyksistä Valko-Venäjän viranomaisiin ja tuottaa merkittäviä
tuloja Lukašenkan hallinnolle. Näin ollen Beltamozhservice hyötyy Lukašenkan
hallinnosta ja tukee sitä.

3.6.2022

Osoite: 64B-2 Perekhodnaya Belkommunmash on valkovenäläinen joukkoliikenteen ajoneuvojen valmistaja.
St., 220070 Minsk, Belarus Aljaksandr Lukašenka edistää Belkommunmashin liiketoimintaa takaamalla, että
yritys noudattaa sopimusvelvoitteitaan kumppaneihinsa nähden, ja käyttämällä
Rekisteröintipäivä:
vaikutusvaltaansa sen liiketoiminnan tukemiseksi. Näin ollen Belkommunmash
13.8.1991
hyötyy Lukašenkan hallinnosta.
Rekisteröintinumero:
Belkommunmash irtisanoi työntekijöitä siksi, että nämä olivat osoittaneet
100205408
mieltään vuoden 2020 väärennettyjen presidentinvaalitulosten johdosta; näin
ollen se on vastuussa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta ja tukee
Lukašenkan hallintoa.

3.6.2022

Rekisteröintipäivä: 9.6.1999
Rekisteröintinumero:
101561144
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33.

Valko-Venäjällä valmistetut Grodno Tobacco Factory Neman -tuotemerkin
savukkeet ovat yleisimpiä savukkeita, jotka salakuljetetaan unioniin osana
tuottoisaa laitonta savukekauppaa. Salakuljetuksessa käytetään Valko-Venäjän
valtion omistamille Belaruskali- ja Grodno Azot -yrityksille kuuluvia
junanvaunuja. Näin ollen avoin osakeyhtiö Grodno Tobacco Factory Neman
osallistuu rajoitusten alaisten tavaroiden laittoman siirtämisen unionin alueelle
helpottamiseen.

3.6.2022

Nimet
(valkovenäjänkielinen
kirjoitustapa)
(venäjänkielinen
kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Nimet
(englanninkielinen
translitterointi
valkovenäjästä)
(englanninkielinen
translitterointi
venäjästä)

FI

35.

Belteleradio
Company / National
State Television and
Radio Company of
the Republic of
Belarus

Osoite: 9 Makayonka St.,
Minsk, Belarus
Rekisteröintipäivä:
14.9.1994
Rekisteröintinumero:
100717729
Verkkosivusto: tvr.by

Belteleradio Company on valtion televisio- ja radioyhtiö, jonka määräysvallassa
on seitsemän televisiokanavaa ja viisi radioasemaa Valko-Venäjällä. Elokuussa
2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien jälkeen Belteleradio Company
irtisanoi määräysvallassaan olevien tiedotusvälineiden työntekijöitä, jotka olivat
osallistuneet mielenosoituksiin, ja korvasi heidät venäläisillä tiedotusvälineiden
työntekijöillä. Se on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskunnan
tukahduttamisesta.

3.6.2022”

Belteleradio Companyn valvonnassa olevat televisio- ja radioasemat levittävät
aktiivisesti propagandaa ja tukevat näin Lukašenkan hallintoa.
Euroopan unionin virallinen lehti

Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампа
нiя
Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпа
ния
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NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/882,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa
vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen
2012/642/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/642/YUTP (1) Valko-Venäjään kohdistettavista
rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilasoperaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän
asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan, myös Valko-Venäjän alueelta käsin. Kyseinen hyökkäys loukkaa
räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä maaliskuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/356 (2), jolla muutettiin päätöksen
2012/642/YUTP nimeä ja otettiin käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä vastauksena Valko-Venäjän osallisuuteen
Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä.

(4)

Eurooppa-neuvosto totesi 24 päivänä maaliskuuta 2022 antamissaan päätelmissä, että unioni on valmis
hyväksymään nopeasti tarvittaessa lisää Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvia, tuntuvia koordinoituja pakotteita,
joilla tehokkaasti estetään Venäjää jatkamasta hyökkäyssotaa.

(5)

Tilanteen vakavuuden vuoksi on aiheellista laajentaa luetteloa niistä valkovenäläisistä luottolaitoksista ja niiden
valkovenäläisistä tytäryhtiöistä, joihin sovelletaan rahoitustietojen vaihtoon käytettyjen erikoistuneiden sanomanvä
lityspalvelujen tarjoamista koskevia rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi on aiheellista laajentaa luetteloa niistä
yhteisöistä, joihin sovelletaan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian sekä sellaisten tuotteiden ja sellaisen
teknologian, jotka voisivat edistää Valko-Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai puolustus- ja
turvallisuusalan kehittämistä, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin liittyviä lupia koskevia rajoituksia.

(6)

Päätös 2012/642/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2012/642/YUTP seuraavasti:
1) korvataan 2 y artikla seuraavasti:
(1) Neuvoston päätös 2012/642/YUTP, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä
(EUVL L 285, 17.10.2012, s. 1). Nykyisin neuvoston päätös 2012/642/YUTP, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012, Valko-Venäjän
tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja Valko-Venäjän osallistumisesta Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan.
(2) Neuvoston päätös (YUTP) 2022/356, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2022, Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista
toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta (EUVL L 67, 2.3.2022, s. 103).

FI
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”2 y artikla
1.
Kielletään rahoitustietojen vaihtoon käytettyjen erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen
tarjoaminen liitteessä V luetelluille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai sellaisille Valko-Venäjälle sijoittautuneille
oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, joiden omistusoikeuksista liitteessä V lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai
välillisesti yli 50 prosenttia.
2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan kuhunkin liitteessä V tarkoitettuun oikeushenkilöön, yhteisöön tai
elimeen kyseisessä liitteessä mainitusta päivästä alkaen. Kieltoa sovelletaan kyseisestä samasta päivästä alkaen kaikkiin
Valko-Venäjälle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, joiden omistusoikeuksista liitteessä V
lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.”;
2) muutetaan päätöksen 2012/642/YUTP liitteet II ja V tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA

L 153/90
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LIITE

1) Korvataan päätöksen 2012/642/YUTP liite II seuraavasti:
”LIITE II
LUETTELO 2 d ARTIKLASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ TAI ELIMISTÄ

Valko-Venäjän puolustusministeriö
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT - Control Systems, JSC - Geoinformation Control Systems Holdingin hallinnointiyhtiö
AGAT - Electromechanical Plant OJSC
AGAT – SYSTEM
ATE - Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport, CJSC
BSVT-New Technologies
Gomelin alueen toimeenpanevan komitean sisäasiainosasto
Valko-Venäjän tasavallan sisäasiainministeriön sisäiset joukot
KGB Alpha
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheeled Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Valko-Venäjän tasavallan sotilasteollisuudesta vastaava valtion viranomainen
Valko-Venäjän tasavallan valtion turvallisuuskomitea
Transaviaexport Airlines, JSC
Volatavto OJSC.”

3.6.2022

3.6.2022
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2) Korvataan päätöksen 2012/642/YUTP liite V seuraavasti:
”LIITE V
LUETTELO 2 Y ARTIKLASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ TAI ELIMISTÄ
Oikeushenkilön, yhteisön tai elimen nimi

Soveltamispäivä

Belagroprombank

20. maaliskuuta 2022

Bank Dabrabyt

20. maaliskuuta 2022

Valko-Venäjän tasavallan kehityspankki

20. maaliskuuta 2022

Belinvestbank (Valko-Venäjän kehitys- ja
jälleenrakennuspankki)

14. kesäkuuta 2022”.

L 153/92
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NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/883,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja tuomitsee yhä
Ukrainan alueellista koskemattomuutta heikentävät toimet ja politiikat.

(3)

Unioni tuomitsee mitä jyrkimmin julmuudet, joihin Venäjän federaation asevoimien on raportoitu syyllistyneen
Butšassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa. Unioni tukee kaikkia toimia, joilla varmistetaan Venäjän federaation
asevoimien asettaminen vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
loukkauksista Ukrainassa.

(4)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että 65 henkilöä ja 18 yhteisöä olisi lisättävä päätöksen
2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia
toimenpiteitä.

(5)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA

(1) Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).
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LIITE

FI

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

Nimi

”1111

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV
(venäjäksi: Азатбек
Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Tunnistustiedot

Eversti, Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun
kivääriprikaatin komentaja
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Osoite: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky
district, Motostrelkovy passage, 3.

1112.

Andrei Boevich KURBANOV Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Андрей Боевич
eversti
КУРБАНОВ)
Syntymäaika: 7.1.1970
Kansalaisuus: venäläinen
Passin numero: 4615 949409
Kansallisen henkilökortin nro: У-184386

Eversti Azatbek Asanbekovich Omurbekov on Venäjän federaation 35. usean
aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin komentaja.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimintaa ja oli suoraan vastuussa Butšassa
tapahtuneista tapoista, raiskauksista ja kidutuksista, minkä johdosta hän sai
kutsumanimen ”Butcher of Bucha” (Butšan teurastaja).
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Andrei Boevich Kurbanov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai
täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai
turvallisuutta.

L 153/93

Sukupuoli: mies

Perusteet

Euroopan unionin virallinen lehti

1. HENKILÖT

1113.

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
eversti
Syntymäaika: 19.11.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 8001 142195
Kansallisen henkilökortin nro: Ф-703443

1114.

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0801 547363
Kansallisen henkilökortin nro: T-194304
1115.

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV
(venäjäksi: Александр
Леонидович ШЕРШНЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
eversti
Syntymäaika: 14.1.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 3802 634927
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-529191

Viacheslav Sergeevich Klobukov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Aleksandr Viktorovich Vins on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Aleksandr Leonidovich Shershnev on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Aleksandr Viktorovich VINS Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Александр
eversti
Викторович ВИНС)
Syntymäaika: 24.1.1969

Perusteet

FI

(venäjäksi: Вячеслав
Сергеевич КЛОБУКОВ)

Tunnistustiedot

L 153/94

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich
VETROV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 25.9.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 6804 36337
Kansallisen henkilökortin numero: X-296449

1117.

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV

(venäjäksi: Руслан Овсепович
Syntymäaika: 30.10.1978
МИТЯЕВ)
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 6002 284996
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-052935
1118.

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO
(venäjäksi: Андрей
Николаевич ЕРМИШКО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 5.11.1972
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1202 583493
Kansallisen henkilökortin numero: У-639041

Sergei Aleksandrovich Vetrov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Ruslan Ovsepovich Mitiaev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Andrei Nikolaevich Ermishko on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

Perusteet

FI

(venäjäksi: Сергей
Александрович ВЕТРОВ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

L 153/95

1119.

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 3.1.1980
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 5003 593303
Kansallisen henkilökortin numero: У-874515

1120.

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV

Syntymäaika: 5.9.1979
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 7600 562816
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-594713

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV
(alias Dmitrii Ivanovich
LVIV)
(venäjäksi: Дмитрий
Иванович ЛЬВОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 15.8.1975
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 7603 794013
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-620752

Maksim Alekseevich Platonenkov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Vladimir Viktorovich Matafonov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitrii Ivanovich Lvov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

(venäjäksi: Владимир
Викторович МАТАФОНОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

Perusteet

FI

(venäjäksi: Максим
Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Tunnistustiedot

L 153/96

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 1.1.1977
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 8103 551489
Kansallisen henkilökortin numero: У-853407

1123.

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN

Syntymäaika: 19.9.1976
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0402 274319
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-620770

1124.

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

(venäjäksi: Анатолий
Александрович ШИПИЦЫН) Syntymäaika: 12.9.1977
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 5301 903199
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-607350

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitrii Viktorovich Pakhandrin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

(venäjäksi: Дмитрий
Викторович ПАХАНДРИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

Perusteet

FI

(venäjäksi: Евгений
Валерьевич
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

L 153/97

1125.

Denis Nikolaevich DEEV
(venäjäksi: Денис
Николаевич ДЕЕВ)

Tunnistustiedot

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 9002 427497
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-624703

1126.

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1804 68726
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-584921
1127.

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO
(venäjäksi: Дмитрий
Александрович СМОЛЯГО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Syntymäaika: 27.12.1976
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 2702 603048
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-670103

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Oleg Iurievich Bukhvalov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitrii Aleksandrovich Smoliago on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Oleg Iurievich BUKHVALOV Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Олег Юрьевич
everstiluutnantti
БУХВАЛОВ)
Syntymäaika: 20.5.1979

Denis Nikolaevich Deev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Syntymäaika: 30.7.1977

Perusteet

L 153/98

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Tunnistustiedot

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0802 576504
Kansallisen henkilökortin numero: У-053364

1129.

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN

(venäjäksi: Роман
Владимирович НАДЕЖДИН) Syntymäaika: 21.7.1977
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 1002 570526
Kansallisen henkilökortin numero: У-874071
1130.

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

(venäjäksi: Виктор
Владимирович ФИЛИППОВ) Syntymäaika: 27.10.1972
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 0502 898734
Kansallisen henkilökortin numero: У-721933

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Roman Vladimirovich Nadezdhin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Viktor Vladimirovich Filippov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
everstiluutnantti

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti.
Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä
julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: Алексей
Вячеславович БОЛЬШАКОВ) Syntymäaika: 15.3.1976

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

L 153/99

1131.

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV

(venäjäksi: Фаик Самеддин
оглы МАМЕДОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 24.11.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 9902 119102
Kansallisen henkilökortin numero: 802348

1132.

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 6602 516592
Kansallisen henkilökortin numero: 845762
1133.

German Nikolaevich
KULEMIN
(venäjäksi: Герман
Николаевич КУЛЕМИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 29.3.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 6702 594036
Kansallisen henkilökortin numero: 949685

Faik Mamedov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen
moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja
kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä
vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Igor Evgenievich Fedotov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
German Nikolaevich Kulemin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Igor Evgenievich FEDOTOV Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Игорь Евгеньевич
majuri
ФЕДОТОВ)
Syntymäaika: 9.12.1980

Perusteet

FI

(alias Faik Samaddin
MAMMADOV)

Tunnistustiedot

L 153/100

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1134.

Tunnistustiedot

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1003 651875
Kansallisen henkilökortin numero: 1083746
1135.

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV

Syntymäaika: 11.10.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0801 272127
Kansallisen henkilökortin numero: 1088985

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Иван
majuri
Александрович КУРКИН)
Syntymäaika: 17.1.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0804 232754
Kansallisen henkilökortin numero: 1091451

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitry Arkadyevich Kozlov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Ivan Alexandrovich Kurkin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

(venäjäksi: Дмитрий
Аркадьевич КОЗЛОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri

Roman Victorovich Burdo on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Roman Victorovich BURDO Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Роман
majuri
Викторович БУРДО)
Syntymäaika: 26.11.1980

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

L 153/101

1137.

Evgeny Yurievich
VAZHENOV

Tunnistustiedot

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1005 944897
Kansallisen henkilökortin numero: 1092162

1138.

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 1005 724322
Kansallisen henkilökortin numero: 1093778
1139.

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN
(venäjäksi: Александр
Анатольевич КОЧЕРГИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 10.12.1971
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0803 940939
Kansallisen henkilökortin numero: 1093786

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Dmitry Yulianovich Ionov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Alexander Anatolyevich Kochergin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Dmitry Yulianovich IONOV Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Дмитрий
majuri
Юлианович ИОНОВ)
Syntymäaika: 3.7.1965

Evgeny Yurievich Vazhenov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: Евгений Юрьевич
ВАЖЕНОВ)
Syntymäaika: 27.1.1985

Perusteet

L 153/102

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 29.9.1980
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 7301 420589
Kansallisen henkilökortin numero: 1094262

1141.

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV

(venäjäksi: Максим
Владимирович ЧЕРНЫШЕВ) Syntymäaika: 8.10.1980
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 0810 999451
Kansallisen henkilökortin numero: 1094540
1142.

Stanislav Igorevich
MAKAROV
(venäjäksi: Станислав
Игорьевич МAКАРОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 16.8.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0810 953377
Kansallisen henkilökortin numero: 1095194

Alexander Vladimirovich Kopylov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Maxim Vladimirovich Chernyshev on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Stanislav Igorevich Makarov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri

Perusteet

FI

(venäjäksi: Александр
Владимирович КОПЫЛОВ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

L 153/103

1143.

Andrey Nikolaevich
IVANOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 26.2.1981
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 2701 493476
Kansallisen henkilökortin numero: 1095611

1144.

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN

(venäjäksi: Сергей
Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН) Syntymäaika: 19.1.1973
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Passin numero: 0804 277244
Kansallisen henkilökortin numero: 1100141
1145.

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV
(venäjäksi: Алексей
Владимирович ПРЫСЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 25.11.1975
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0501 704733
Myöntämispäivä: 20.3.2002

Andrey Nikolaevich Ivanov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Sergei Gennadyevich Pereshivkin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
Aleksey Vladimirovich Prysev on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri

Perusteet

FI

(venäjäksi: Андрей
Николаевич ИВАНОВ)

Tunnistustiedot

L 153/104

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: У-360702
Yhteisön henkilökortti: 1100633

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich
RUDENKO

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 7.10.1975
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0801 524291
Myöntämispäivä: 14.3.2002

Perusteet

Sergey Viktorovich Rudenko on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Сергей
Викторович РУДЕНКО)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: У-268570
Yhteisön henkilökortti: 1100637
Olga Aleksandrovna
KHAMENOK
(venäjäksi: Ольга
Александровна ХАМЕНОК)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 14.12.1981
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen
Passin numero: 6004 190824
Myöntämispäivä: 10.10.2003

Olga Aleksandrovna Khamenok on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: Ф-142685

Euroopan unionin virallinen lehti

1147.

Yhteisön henkilökortti: 1102882
1148.

Dmitriy Gennadyevich
LEVIN
(venäjäksi: Дмитрий
Геннадьевич ЛЕВИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 25.10.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0804 98883
Myöntämispäivä: 30.6.2003
Yhteisön henkilökortti: 1103126

3.6.2022

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.
L 153/105

Henkilökortin numero: У-268857

Dmitriy Gennadyevich Levin on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

1149.

Dmitriy Alekseevich
GONCHAR

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 31.1.1970
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0802 562844
Myöntämispäivä: 27.5.2002

Perusteet

Dmitriy Alekseevich Gonchar on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Дмитрий
Алексеевич ГОНЧАР)

Tunnistustiedot

L 153/106

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: У-265899
Yhteisön henkilökortti: 1103591
Sergey Sergeevich ZORIN

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Сергей Сергеевич
majuri
ЗОРИН)
Syntymäaika: 25.10.1982
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 7503 78809
Myöntämispäivä: 2.3.2003
Henkilökortin numero: X-115531

Sergey Sergeevich Zorin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64.
erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.
Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022
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1150.

Yhteisön henkilökortti: 1166487

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich
POTAPOV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 8.5.1981
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 6603 808655
Myöntämispäivä: 29.4.2003

Perusteet

Aleksandr Aleksandrovich Potapov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Александр
Александрович ПОТАПОВ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: X-078567
Yhteisön henkilökortti: 1170231
Stepan Viktorovich
GRIGOROV
(venäjäksi: Степан
Викторович ГРИГОРОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 26.3.1979
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 8110 342164
Myöntämispäivä: 9.7.2010
Henkilökortin numero: Ф-594680

Stepan Viktorovich Grigorov on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.
Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022
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Yhteisön henkilökortti: 1194779
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1153.

Sergey Viktorovich
MOSALEV

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 19.1.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0802 688231
Myöntämispäivä: 18.10.2015

Perusteet

Sergey Viktorovich Mosalev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Сергей
Викторович МОСАЛЕВ)

Tunnistustiedot

L 153/108

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: Ф-866954
Yhteisön henkilökortti: 2737869
Valentin Pavlovich LUTSAK Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
(venäjäksi: Валентин
majuri
Павлович ЛУЦАК)
Syntymäaika: 5.4.1979
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 5004 572078
Myöntämispäivä: 28.8.2004
Kansallisen henkilökortin numero: Ф-879492

Valentin Pavlovich Lutsak on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi,
raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.
Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022
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Yhteisön henkilökortti: 310256

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich
BORISENKO

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan
64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin
majuri
Syntymäaika: 15.3.1978
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 0503 357858
Myöntämispäivä: 30.1.2003

Perusteet

Sergey Nikolaevich Borisenko on Venäjän federaation 35. usean aselajin
armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati
tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat
rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(venäjäksi: Сергей
Николаевич БОРИСЕНКО)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.
Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Henkilökortin numero: У-268030
Yhteisön henkilökortti: 3127462
Marina Alexandrovna
MORDASHOVA
(venäjäksi: Марина
Александровна
МОРДАШОВА)

Syntymäaika: 17.5.1979
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen
Lähellä olevat henkilöt:
Alexey Mordashov (aviomies)
Kirill Mordashov (poikapuoli)
Nikita Mordashov (poikapuoli)
Lähellä olevat yhteisöt:

Marina Mordashova on Severgroup-yhtiön puheenjohtajan Alexey
Mordashovin vaimo. Alexey Mordashov on siirtänyt yhteensä yli 1,5 miljardin
euron arvoiset osuutensa suuresta TUI-matkatoimistosta ja Nordgoldkultayhtiöstä vaimolleen Marina Mordashovalle eri offshore-yhtiöiden, mukaan
lukien Unifirm Limited, Ondero Limited ja Ranel Assets Limited, kautta. Nämä
yhtiöt ovat Marina Mordashovan omistuksessa tai määräysvallassa. Marina
Alexandrovna Mordashova on näin ollen luonnollinen henkilö, joka on lähellä
luetteloon merkittyä henkilöä, joka on vastuussa sellaisten toimien ja
politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja taloudellisen ja aineellisen
tuen antamisesta sekä hyötyy niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa
Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022
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Ondero Limited, Brittiläiset Neitsytsaaret
Unifirm Limited, Kypros
Ranel Assets Limited, Brittiläiset Neitsytsaaret
Rayglow Limited, Kypros
ServerGroup LLC (Venäjän federaatio)
KN-Holding LLC (Yhdysvallat)
Nordgold
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1157.

Tunnistustiedot

Venäjän federaation kansallisen puolustuksen
valvontakeskuksen päällikkö, kenraalieversti

(venäjäksi: Михаил
Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Syntymäaika: 10.9.1962
Syntymäpaikka: Averinskaya, Syamzhenskyn
piiri, Vologdan alue.
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA

Venäläis-ranskalaisten historiallisten aloitteiden
kehittämissäätiön varapuheenjohtaja

(venäjäksi: Елизавета
Дмитриевна ПЕСКОВА)

Syntymäaika: 9.1.1998
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen
Lähellä olevat henkilöt: Dmitry Peskov (isä)

Kenraalieversti Mikhail Mizintsev on Venäjän federaation kansallisen
puolustuksen valvontakeskuksen päällikkö. Mizintsev on saanut
kutsumanimen ”the Butcher of Mariupol” (Mariupolin teurastaja), ja hänet on
määritetty Mariupolin piiritystä valvovaksi komentajaksi. Johtaessaan Venäjän
joukkojen pommituksia Mariupolissa hän on käyttänyt taktiikkoja, joita
käytettiin aiemmin Aleppon piirityksessä Syyriassa. Mizintsevia syytetään
erityisesti tuhansia siviilejä tappaneiden Mariupolin kaupungin pommitusten
järjestämisestä. Pommituksissa tuhottiin muun muassa Mariupolin
synnytyssairaala ja teatteri, ja niissä kuoli satoja lapsia. Mikhail Mizintsev on
näin ollen luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisten toimien tai
politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

Elizaveta Peskova on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin
lehdistösihteerin Dmitry Peskovin tytär. Dmitry Peskov on merkitty luetteloon
päätöksen 2014/145/YUTP nojalla.

3.6.2022

Elizaveta Peskova on venäläis-ranskalaisten historiallisten aloitteiden
kehittämissäätiön varapuheenjohtaja ja viestintäyrityksen perustaja. Hän on
päässyt näihin tuottoisiin tehtäviin ja viettänyt luksuselämää isänsä suhteiden
ansiosta.
Sen vuoksi hän on lähellä sellaista luetteloon merkittyä henkilöä, joka on
tukenut aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä
Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.
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Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV

Perusteet
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Nimi

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich
PESKOV

(venäjäksi: Николай
Дмитриевич ПЕСКОВ)
(alias Николай Дмитриевич
ЧОУЛЗ)

Syntymäaika: 3.2.1990
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
Passin numero: 721123760
Myöntämispäivä: 12.9.2012

Perusteet

Nikolay Peskov on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin
lehdistösihteerin, luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla merkityn
Dmitry Peskovin poika.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

(alias Nikolay Dmitriyevich
CHOLES/CHOULZ)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Nikolay Peskov käyttää isänsä varallisuutta ja rahaa, joten hän hyötyy suoraan
läheisestä yhteydestään isäänsä. Hän on näin ollen lähellä sellaista luetteloon
merkittyä henkilöä, joka on tukenut aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

Voimassaolon päättymispäivä: 12.9.2022
Kansallisen henkilökortin numero: 4516913332
Lähellä olevat henkilöt: Dmitry Peskov (isä)

Tatiana Aleksandrovna
NAVKA
(venäjäksi: Татьяна
Александровна НАВКА)

Syntymäaika: 13.4.1975
Syntymäpaikka: Ukraina
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen

Tatiana Navka on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin
lehdistösihteerin, luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla merkityn
Dmitry Peskovin vaimo.
Tatiana Navka omistaa osuuden muun muassa Venäjän federaatioon laittomasti
liitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevista yrityksistä ja omaisuudesta. Hän tukee
näin ollen toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän on lähellä
sellaista luetteloon merkittyä henkilöä, joka on tukenut aktiivisesti toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja
turvallisuutta.

3.6.2022
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1161.

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYANOV

Moskovan kaupungin duuman jäsen.
Syntymäaika: 22.8.1984
Syntymäpaikka: Lyubertsy, Moskovan alue,
Venäjän federaatio
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

1162.

Perusteet

Sergey Savostyanov on venäläinen valtiomies ja poliitikko. Hänet valittiin
edustajaksi Moskovan kaupungin duumaan 8. syyskuuta 2019.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Kieltämällä itsenäisten maiden alueellisen koskemattomuuden ja edistämällä
entisen Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton rajojen palauttamista hän
tukee julkisesti Venäjän federaation toimia Ukrainassa. Näin ollen hän on
vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta,
jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

Andrei Yurievich LIPOV

Lisäksi Lipovin johdon alaisuudessa Roskomnadzor on aktiivisesti heikentänyt
Ukrainan alueellista koskemattomuutta tukemalla Ukrainan separatistien
alueita, niin kutsuttuja Donbassin ”tasavaltoja” ja erityisesti niin kutsutun
”Donetskin kansantasavallan” päällikköä Denis Pushilinia.
Lipov on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta
tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022
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Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja Andrei Lipov on Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja
massaviestinnän valvontaviraston
massaviestinnän valvontaviraston (Roskomnadzor) päällikkö. Roskomnadzor
(venäjäksi: Андрей Юрьевич
(Roskomnadzor) päällikkö
on keskeinen väline sensuurin täytäntöönpanossa ja vapaiden
ЛИПОВ)
tiedotusvälineiden tukahduttamisessa Venäjällä.
Syntymäaika: 23.11.1969
Roskomnadzorin johtajana Lipov on vastuussa päätöksistä, jotka ovat johtaneet
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio
riippumattomien venäläisten tiedotusvälineiden sensurointiin ja sulkemiseen.
Kansalaisuus: venäläinen
Näillä toimilla luodaan sensuroitu tiedotustila, joka edistää ja tukee Venäjän
aseellista hyökkäystä Ukrainaa vastaan ja pitää sitä hyväksyttävänä.
Sukupuoli: mies

FI

(venäjäksi: Сергей
Владимирович
САВОСТЬЯНОВ)

Tunnistustiedot
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Nimi

3.6.2022

1163.

Volodymir Vasilyovich
SALDO

Hersonin kaupunginvaltuuston jäsen, Hersonin
rauhan ja järjestyksen komitean (Salvation
Committee for Peace and Order) jäsen

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Volodymir Saldo ryhtyi maaliskuussa 2022 tukemaan Venäjän Ukrainaan
kohdistamaa hyökkäystä ja osallistui sen jälkeen niin kutsutun rauhaa ja
järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä
Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella. Saldo on tukenut ja
edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean
(Salvation Committee for Peace and Order)
puheenjohtaja

Kyrylo Stremousov osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja
järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä
Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.

3.6.2022

Syntymäaika: 1976

Stremousov on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hersonin entinen pormestari (2002–2012) ja
entinen parlamentin jäsen (Alueiden puolue,
2012–2014).

FI

(ukrainaksi: Володимир
Васильович САЛДО)

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Syntymäaika: 12.6.1956
Kansalaisuus: ukrainalainen
Sukupuoli: mies
1164.

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV

Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies
1165.

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO
(ukrainaksi: Сергiй
Миколайович ЧЕРЕВКО)

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean
Serhiy Cherevko osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja
(Salvation Committee for Peace and Order) jäsen, järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä
Hersonin entinen apulaispormestari
Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.
Syntymäaika: 11.8.1975
Kansalaisuus: ukrainalainen

3.6.2022

Cherevko on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
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(ukrainaksi: Кирило
Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Sukupuoli: mies
1166.

Tetiana KUZMICH
(ukrainaksi: Тетяна
КУЗЬМIЧ)

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean
Tetiana Kuzmich osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja
(Salvation Committee for Peace and Order) jäsen. järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä
Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.
Hersonin entinen apulaispormestari.
Kuzmich on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
Venäjän kansallisen ”Rusich”-kansalaisjärjestön
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
puheenjohtaja.

3.6.2022

Syntymäaika: 10.4.1968
Kansalaisuus: ukrainalainen
Sukupuoli: nainen
L 153/113
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Galina Viktorivna
DANILCHENKO

Tunnistustiedot

Venäjän miehitysjoukkojen nimittämä
Melitopolin vt. pormestari

Sukupuoli: nainen

1168.

Petr AKOPOV
(venäjäksi: Петр АКОПОВ)

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA
Novostin kolumnisti
Syntymäaika: 7.10.1968
Sukupuoli: mies

3.6.2022

Venäjän joukot sieppasivat Melitopolin laillisen pormestarin 4. maaliskuuta
2022, ja Danilchenko nimitettiin hänen tilalleen. Lisäksi hän on esittänyt useita
julkilausumia tukeakseen Venäjän läsnäoloa kaupungissaan ja kehottanut
väestöä olemaan vastustamatta miehittäjää.
Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka
heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä.
Petr Akopov on Venäjän propagandan levittäjä ja kolumnisti RIA Novostissa.
RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen uutistoimisto, joka on
Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa määräysvallassa. Hän on
hallituksen propagandan keskeinen hahmo, joka on kirjoittanut artikkeleita,
joissa kielletään Ukrainan oikeus olla valtio ja peräänkuulutetaan maan
”denatsifikaatiota” ja myös ”deukrainisaatiota” sekä kannatetaan ajatusta, että
Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää.

3.6.2022

Petr Akopov on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.
1169

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA
Novostin kolumnisti

(venäjäksi: Тимофей
Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Syntymäaika: 3.11.1963
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: mies

Timofey Sergeytsev on Venäjän propagandan levittäjä ja kolumnisti RIA
Novostissa. RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen
uutistoimisto, joka on Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa
määräysvallassa. Hän on hallituksen propagandan keskeinen hahmo, joka on
kirjoittanut artikkeleja, joissa kielletään Ukrainan oikeus olla valtio ja
peräänkuulutetaan maan ”denatsifikaatiota” ja myös ”deukrainisaatiota” sekä
kannatetaan ajatusta, että Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää.

3.6.2022
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Kansalaisuus: venäläinen

Galina Danilchenko on Melitopolin kaupungin vt. pormestari.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(ukrainaksi: Галина
Syntymäaika: 1964
Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)
Kansalaisuus: ukrainalainen

Perusteet
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Nimi

Timofey Sergeytsev on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA
(venäjäksi: Виктория
НИКИФОРОВА)

Tunnistustiedot

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA
Novostin työntekijä
Syntymäaika: 12.6.1971
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen

Victoria Nikiforova on Venäjän propagandan levittäjä ja RIA Novostin
kolumnisti. RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen
uutistoimisto, joka on Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa
määräysvallassa. Hän on hallituksen propagandan keskeinen levittäjä, joka on
kieltänyt Ukrainan olemassaolon oikeuden ja todennut, ettei Ukrainan kansa
kykene päättämään kohtalostaan. Hän kuvailee Ukrainan kansalaisten olevan
”aivopestyjä” ja ”panttivankeja” ja edistää näin myönteistä kuvaa Venäjän
hyökkäyksestä Ukrainaan.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Victoria Nikiforova on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.
Alina Maratovna KABAEVA Asema: National Media Groupin (NMG)
hallituksen puheenjohtaja
(alias Alina Maratovna
KABAYEVA)
Syntymäaika: 12.5.1983
(venäjäksi: Алина Маратовна Syntymäpaikka: Taškent, Uzbekistan
КАБАЕВА)
Kansalaisuus: venäläinen
Sukupuoli: nainen
Lähellä oleva yhteisö: National Media Group
(NMG)

Alina Kabajeva on National Media Groupin (NMG) hallituksen puheenjohtaja.
NMG omistaa suuria osuuksia lähes kaikissa tärkeimmissä Venäjän liittovaltion
tiedotusvälineissä, jotka levittävät Venäjän hallituksen propagandaa. Hän on
entinen venäläinen voimistelija ja entinen valtionduuman jäsen. Hänellä on
läheiset suhteet presidentti Vladimir Putiniin.
Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja
täytäntöönpanosta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Hän on
lisäksi lähellä luetteloon merkittyä henkilöä, joka on vastuussa sellaisista
toimista ja kannattaa aktiivisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan
vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022
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1171.
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1172.

Tunnistustiedot

Aleksandra MELNICHENKO Syntymäaika: 21.4.1977
(serbiaksi: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

Syntymäpaikka: Belgrad, Serbia

Kansalaisuus: serbialainen, kroatialainen
Sukupuoli: nainen
Passin numero: Kroatian passi nro 094949450
(voimassaolon päättymispäivä: 23.12.2023)

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV
(Эдуард Юрьевич
Худайнатов)

Syntymäaika: 11.9.1960
Syntymäpaikka: Šymkent, Neuvostoliitto
(nykyinen Kazakstan)
Kansalaisuus: venäläinen
Passin numero: 753296761 (venäläinen)
Sukupuoli: mies

3.6.2022

Näin ollen hän on lähellä johtavaa liike-elämän edustajaa, joka toimii talouden
aloilla, jotka tarjoavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation
hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä Venäjään ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Andrey Igorevich Melnichenko tukee tai
toteuttaa sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä
Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.
Eduard Yurevich Khudaynatov on energia-alalla toimiva venäläinen liikeelämän edustaja. Hän omistaa Independent Oil and Gas Company -yhtiön
(NOC, JSC Neftegazholding), joka on yksi Venäjän suurimmista yksityisistä
yrityksistä ja yksi suurimmista öljyntuottajista. Se harjoittaa öljy- ja
kaasukenttien etsintää, hyödyntämistä ja kehittämistä, öljynjalostusta sekä
öljytuotteiden tuotantoa ja kauppaa. Vuonna 2015 yrityksen tulot olivat 2,2
miljardia dollaria.
Independent Oil and Gas Company on viime vuosina hankkinut valtion
omistamalta Rosneftilta merkittäviä osuuksia energia-alalla toimivista
yrityksistä sekä niiden louhintalupia. Lisäksi NOC osallistuu yhdessä Rosneftin
kanssa Vostok Oil -hankkeeseen. Viime vuosina Rosneft on myös maksanut
Khudaynatoville 9,6 miljardia dollaria yrityksestä, joka omistaa öljykentän
Taimyrissä.

3.6.2022
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1173.

Aleksandra Melnichenko on Andrey Igorevich Melnichenkon vaimo. Andrey
Igorevich Melnichenko on venäläinen teollisuusalan toimija, joka omistaa
suuren lannoitetuottajan EuroChem Groupin ja kivihiiliyhtiö SUEK:n.
Aleksandra Melnichenko hyötyy huomattavasti aviomiehensä omaisuudesta ja
varallisuudesta. Hän omistaa yhdessä aviomiehensä kanssa kaksi
kattohuoneistoa, joiden arvo on yli 30 miljoonaa dollaria. Maaliskuussa 2022
Aleksandra Melnichenko korvasi aviomiehensä Firstline Trustin tosiasiallisena
omistajana ja edunsaajana. Firstline Trustia hallinnoi Linetrust PTC Ltd, joka
edustaa EuroChem Groupin tosiasiallista omistajaa.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Lähellä oleva henkilö: Andrey Igorevich
Melnichenko (aviomies)

Perusteet
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Nimi
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Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

Nimi

Vuonna 2019 NOC ja Rosneft pyysivät ja saivat presidentti Putinilta etuuksia
arktisella alueella tapahtuvaa louhintatoimintaansa varten.
FI

Khudaynatov on lähellä venäläistä oligarkkia Igor Sechiniä ja presidentti
Vladimir Putinia.
Khudaynatov ja Sechin tekivät yhteistyötä Rosneftissa, ja heidän yrityksensä
harjoittavat yhdessä liiketoimintaa energia-alalla.
Hän osallistui Putinin ensimmäiseen presidentinvaalikampanjaan vuonna
2000 ja vastasi kampanjan hallinnoinnista Tjumenin alueella. Khudaynatov oli
toiminut kyseisen alueen jäsenenä duumassa vuodesta 1997.

Eduard Yurevich Khudaynatov on näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka
toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen
Venäjän federaation hallitukselle. Hän hyötyy Venäjän federaation hallituksesta
ja on lähellä luetteloon merkittyjä henkilöitä.
1174.

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN
(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Syntymäaika: 1996
Kansalaisuus: venäläinen
Verotunniste-numero: 780103765308

Pavel Prigozhin on merkittävän venäläisen liikemiehen Yevgeniy Prigozhinin
poika. Yevgeniy Prigozhinillä on läheiset yhteydet presidentti Putiniin ja
Venäjän puolustusministeriöön. Hän on Venäjällä sijaitsevan
rekisteröimättömän sotilasyhteisön Wagner Groupin, joka on vastuussa
palkkasotilaiden lähettämisestä Ukrainaan, rahoittaja ja epävirallinen johtaja .

Lähellä olevat henkilöt: Yevgeniy Viktorovich
Prigozhin (isä), Lyubov Valentinovna Prigozhina Yevgeniy Prigozhinin perustama ja hänen omistuksessaan marraskuuhun 2019
saakka ollut Concord-yritys (joka tunnetaan myös nimellä KOMBINAT
(äiti), Polina Evgenievna Prigozhina (sisar)
PITANIYA KONKORD OOO) ja ryhmä muita yrityksiä, joilla on yhteyksiä
Lähellä olevat yhteisöt: Lakhta Park, Lakhta Park häneen, kuten Concord Management and Consulting LLC ja Megaline LLC, ovat
Premium, Lakhta Plaza, Turtrans
saaneet suuria julkisia hankintasopimuksia Venäjän puolustusministeriöltä sen
jälkeen, kun Krim liitettiin laittomasti Venäjän federaatioon ja Venäjän tukemat
Sukupuoli: mies
separatistit miehittivät Ukrainan itäosan.

3.6.2022
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Hän on saanut isänmaan ansiokkaasta palvelusta myönnettävän kunniamerkin
”Venäjän aseman vahvistamisesta maailman energiamarkkinoilla ja sen
investointinäkymien parantamisesta”.
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Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Nimi

Pavel Prigozhin omistaa viisi yritystä, jotka olivat aiemmin hänen äitinsä
Lyubov Valentinovna Prigozhinan omistuksessa: Beta LLC, Turstatus, Lakhta
Park Premium LLC, Lakhta Park LLC ja Lakhta Plaza LLC.
FI

Hän on näin ollen yhteydessä johtaviin liike-elämän edustajiin tai
oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka toimivat sellaisilla talouden
aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation
hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden
horjuttamisesta.
1175.

Arkady Yurievich VOLOZH Asema: Yksi Yandex N.V.:n perustajista ja sen
toimitusjohtaja
(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)
Syntymäaika: 11.2.1964

Kansalaisuudet: venäläinen, maltalainen
Sukupuoli: mies

Venäläiset valtion omistamat pankit, kuten Sberbank ja VTB, ovat Yandexin
osakkeenomistajia ja siihen sijoittajia.
Yandex suostui vuonna 2019 rakenneuudistukseen, joka antoi ”kultaosakkeen”
vastaperustetulle yleishyödylliselle säätiölle, joka perustettiin ”puolustamaan
Venäjän federaation etuja”. Venäjän federaation hallituksella on yleishyödyllisen
säätiön kautta veto-oikeus tietyissä kysymyksissä, kuten aineellisten teollis- ja
tekijänoikeuksien myynti ja venäläisten käyttäjien henkilötietojen myynti tai
siirto ulkomaisille yrityksille. Näiden kysymysten katsotaan vaikuttavan
Venäjän ”kansalliseen etuun”. Yandex on myös vastuussa valtion
tiedotusvälineiden ja narratiivien edistämisestä hakutuloksissaan sekä Venäjän
hallitusta kritisoivan sisällön, kuten Venäjän Ukrainaa vastaan käymään
hyökkäyssotaan liittyvän sisällön, sijoittamisesta esitysjärjestyksessä alemmaksi
ja sen poistamisesta.

3.6.2022
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Syntymäpaikka: Atyrau, Kazakstanin
neuvostotasavalta, Neuvostoliitto (nykyinen
Kazakstan)

Arkady Jurievich Volozh on venäläinen liikemies, jolla on liiketaloudellisia
intressejä tietotekniikan ja teknologian alalla. Hän on Yandexin perustaja ja
toimitusjohtaja. Yandex on Venäjän suurin internetyritys, joka ylläpitää Venäjän
suosituinta hakukonetta.

Volozh on yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla
talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Yandexin perustajana ja toimitusjohtajana
hän tukee aineellisesti tai taloudellisesti Venäjän federaation hallitusta ja on
tukenut sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

Nimi

”84.

JSC GARNIZON

85.

JSC OBORONENERGO

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Osoite: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24,
Moscow, Russia 115035; building 1.

JSC Garnizon on Venäjän federaation puolustusministeriön alainen
holdingyhtiö. Sen rakenteeseen kuuluu yli 60 yhteisöä. Se hoitaa
puolustusministeriön asettamia tehtäviä ja suojelee Venäjän federaation
Postiosoite: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia
asevoimien etuja. Se toimi hankintaviranomaisena julkisissa tarjouskilpailuissa
115035
puolustusministeriön edun mukaisesti.
Puhelin: + 7 (499) 790-92-12
Näin ollen se on oikeushenkilö, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Verkkosivut: http://ao-garnizon.ru
Ukrainan vakauden horjuttamisesta.
Sähköposti: info@ao-garnizon.ru

3.6.2022

Osoite: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, JSC Oboronenergo on sotilasvoimien sähköntoimittaja, joka tarjoaa julkisten
11, Russia
sopimusten nojalla sähkönjakelupalveluja Venäjän sotilasyksiköille ja muille
puolustusministeriön alaisille yksiköille. Se osallistui Korenovskin
Puhelin: + 7 (495) 532-13-06
sotilaslentotukikohdan nykyaikaistamiseen. Venäjän federaation asevoimat
käyttivät kyseistä tukikohtaa käynnistääkseen iskuja Ukrainassa sijaitseviin
Verkkosivut: https://oboronenergo.su
kohteisiin Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan
Sähköposti: info@oen.su
kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

3.6.2022

Näin ollen se antoi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on
vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyi
siitä. Se antoi myös aineellista tukea toimille, jotka heikensivät tai uhkasivat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
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(venäjäksi: АО
Оборонэнерго)

Perusteet

FI

(venäjäksi: АО Гарнизон)

Tunnistustiedot

3.6.2022

2. YHTEISÖT
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86.

OJSC Ulyanovsk
Automobile Plant (UAZ)

Tunnistustiedot

Osoite: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast, 432008

87.

Osoite: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya
Olenya, 15A, building 1

(venäjäksi: АО
”Воентелеком”)

Puhelin: +7 (495) 609-50-05, +7 (985)
900-50-05
Verkkosivut: https://voentelecom.ru
Sähköposti: info@voentelecom.ru

3.6.2022

Näin ollen se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on
vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy
siitä. Se on vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Voentelecom on Venäjän federaation puolustusministeriön johtava
televiestintäpalvelujen tarjoaja. Venäjän federaation hallitus tunnusti
Voentelecomin liittovaltion kannalta merkittäväksi yritykseksi. Se huolehtii
Venäjän federaation asevoimien tietoteknisen infrastruktuurin, sotilaallisten
viestintälaitteiden, viestintälinjojen ja elektronisten sotilaslaitteiden ylläpidosta
ja korjauksesta, myös laittomasti liitetyn Krimin ja Sevastopolin alueella. Se on
kehittänyt yhtenäisen automatisoidun digitaalisen viestintäjärjestelmän
Venäjän armeijaa varten. Se tarjoaa Venäjän merivoimille turvallisen
laajakaistaisen radioviestinnän, myös laittomasti liitetyn Krimin niemimaan
alueella. Voentelecom teki Rostecin kanssa yhteistyötä LTE-standardin
kehittämiseksi laittomasti liitetyn Krimin ja Sevastopolin alueella.
Näin ollen se antoi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on
vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyi
siitä. Se antoi myös aineellista tukea toimille, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

Euroopan unionin virallinen lehti

JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)

UAZ on venäläinen autonvalmistaja. Se toimittaa Venäjän federaation
asevoimille UAZ Patriot -ajoneuvoja, joita Venäjän armeija käytti
provosoimattomassa ja perusteettomassa sotilaallisessa hyökkäyksessä
Ukrainaan.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: ООО
Puhelin: + 7 (8422) 40-91-09
”Ульяновский
Verkkosivut: https://uaz.global/
автомобильный завод” ( УАЗ))
Sähköposti: mm.medvedev@dnd.team

Perusteet
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Nimi
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88.

JSC VOENTORG
(venäjäksi: АО ”Военторг”)

Tunnistustiedot

Osoite: Russia, Moscow, 115035,
Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3
Puhelin: +7 (495) 609-5200
Sähköposti: info@oaovoentorg.ru
Lähellä olevat yhteisöt: alisteisessa asemassa
olevat yhtiöt:
JSC 'Voentorg-West';
JSC 'Voentorg-South';

Voentorg on Venäjän federaation puolustusministeriön toimeksisaaja. Se
tarjoaa ateria- ja pesulapalveluja sekä sotilasunivormuja Venäjän federaation
asevoimille. Lisäksi Voentorgin tytäryhtiö Voentorg Retail möi ”Venäjän
armeija” -t-paitoja, joihin oli painettu sotilaallinen Z-symboli, jota Venäjän
propagandakoneisto on käyttänyt tukiessaan Venäjän provosoimatonta ja
perusteetonta sotilaallista hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

Verkkosivut: http://www.oaovoentorg.ru

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Näin ollen se antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation
hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden
horjuttamisesta. Se antaa myös aineellista tai taloudellista tukea toimille, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

JSC 'Voentorg-Center';
JSC 'Voentorg-Moscow';
Voentorg-Retail LLC
89.

VOENTEKSTILPROM LLC
(venäjäksi: ООО
ВоенТекстильПром)

Osoite: 115446, Moscow, Kolomensky proezd,
13a, Russia
Puhelin: 8-499-444-32-84;
Faksi: 8-499-611-90-46
Verkkosivut: https://voentekstilprom.ru/
Sähköposti: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom valmistaa vaatteita Venäjän federaation hallituksen tarpeisiin.
Se on toimittanut vaatetarvikkeita Venäjän armeijalle osana valtion
puolustusmääräystä. Se valmistaa Venäjän kansalliskaartin kenttäunivormuja ja
paitoja Venäjän merivoimien ja Venäjän kansalliskaartin sotilaille.
Näin ollen se on oikeushenkilö, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

3.6.2022
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JSC 'Voentorg-Vostok';
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90.

Tunnistustiedot

Osoite: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow,
123001

(venäjäksi: СК
НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Puhelin: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19
Faksi: +7 (495) 788-81-16
Verkkosivut: www.nsg-ins.ru
Sähköposti: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd on Venäjän puolustusteollisuusyritysten
vakuutuksenantaja. Se sisältyy luetteloon vakuutuksenantajista, jotka tarjoavat
vakuutuspalveluja sotilastarvikkeiden kansainväliseen kuljetukseen. Se tekee
yhteistyötä venäläisten valtionyhtiöiden kanssa ja vakuuttaa niitä erityisesti
sotilas- ja puolustusalalla. Independent Insurance Group Ltd on ollut Venäjän
valtion omistaman, puolustusteollisuuden konglomeraatin Rostecin tärkein
riskivakuutuksen antaja. Yritys kuuluu Venäjän federaation
puolustusministeriön järjestämän kansainvälisen sotilasteknisen foorumin
”Army2022” sponsoreihin ja osallistujiin.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP

Perusteet

PJSC KAMAZ alias KAMAZ Osoite: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye KAMAZ on venäläinen ajoneuvojen ja sotilaskaluston kehittäjä ja valmistaja. Se
PTC
Chelny, Respublika Tatarstan, 423827
valmisti KAMAZ-5350-, KAMAZ-6350- ja KAMAZ-6560-ajoneuvoja, joita
Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän provosoimattoman ja
(venäjäksi: ПАО ”КАМАЗ”) Puhelin: +7 (800) 555-00-99
perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Verkkosivut: https://kamaz.ru/en
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
Sähköposti: callcentre@kamaz.ru
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022
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Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se antaa myös aineellista tai
taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin
liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.
91.
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Nimi

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT
TEKHNOLOGII Group of
Companies

Perusteet

Osoite: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18,
bldg. 9, Descartes Business Center, Russia /
199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky
island, 54/4

JSC Kronshtadt Tekhnologii on venäläinen sotilasalan toimeksisaaja, joka
kehittää ja valmistaa laitteita, ohjelmistoja ja integroituja ratkaisuja
miehittämättömiä ilma-aluksia ja Venäjän puolustusteollisuutta varten. Venäjän
federaation asevoimat käyttivät Kronshtadt Tekhnologiin valmistamia
miehittämättömiä Orion-mallisia ilma-aluksia Venäjän provosoimattoman ja
perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

(venäjäksi: Кронштадттехнологии группа компаний Puhelin: +7 (495) 748-35-77,
АО)
+7 (495) 230-00-36 (Moskova);
+7 (812) 449-90-90 (Pietari)

Verkkosivut: https://kronshtadt.ru

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022

FI

Tunnistustiedot

3.6.2022

Nimi

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sähköposti: uav@kronshtadt.ru;
office@kronshtadt.ru
Management Company
Tatneft-Neftekhim LLC

Osoite: 423580, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

(venäjäksi: OOO УК
Татнефть-Нефтехим)

Puhelin: +7(8555) 49-73-42 ,
+7(8555) 49-75-86,
Faksi: + 7(8555) 49-75-86
Verkkosivut: www.neftehim.tatneft.ru
Sähköposti: nhk@tnnh.tatneft.ru
Lähellä olevat yhteisöt:
JSC Nizhnekamskshina;
LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory
Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;
JSC Nizhnekamsktekhuglerod;
JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);
TD 'Kama' Trading House;
LLC 'Kama' Scientific & Technical Center;
LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

Management Company Tatneft-Neftekhim hallinnoi ja koordinoi Tatneftin
alaisuudessa toimivia rengasyhtiöitä, joihin kuuluvat TD KAMA,
Nizhnekamskshina ja Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Kaikki Tatneftin
rengasliiketoimintaan liittyvät yritykset toimivat sen alaisuudessa, ja se
hallinnoi niiden tuotantoa, suunnitteluprosessia, liiketoimintaa sekä
henkilöstöasioita ja suhdetoimintaa.
TD KAMA, joka on Tatneftin rengasliiketoiminnan tuotteiden yleinen jakelija,
toimittaa renkaita Venäjän federaation asevoimille ja Venäjän federaation
kansalliskaartille. Nizhnekamskshina valmistaa K4386 Typhoon-VDV -mallin
panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita. Nizhnekamsk All-Steel
Tyre Plantin tuotteisiin kuuluvat KAMA NU402 -renkaat, jotka asennetaan Tigrmallisiin jalkaväen kuljetusajoneuvoihin, joissa kuljetetaan Kornet-mallisia
liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän federaation asevoimat käyttivät
K4386 Typhoon-VDV -mallisia panssaroituja ajoneuvoja, Tigr-mallisia
jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia liikuteltavia
panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman
Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

3.6.2022
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93.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.

JSC Yarpolimermash-Tatneft;
LLC Energoshinservis
L 153/123

94.

Tunnistustiedot

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Osoite: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone,
Plant, LLC
Republic of Tatarstan, Russia
Puhelin: +7 (8555) 49-73-40
Verkkosivut: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru
Sähköposti: nkastp@tatneft.ru
Lähellä olevat yhteisöt:
Tatneft
Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim

95.

PJSC Nizhnekamskshina
(venäjäksi: ПАО
”Нижнекамскшина”)

Osoite: 423570, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, Russia
Puhelin: +8 555 49-79-30,
faksi: + 8 555 24-15-70
Verkkosivut: https://shinakama.tatneft.ru
Sähköposti: nksh@tatneft.ru
Lähellä olevat yhteisöt:
Tatneft
Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim

3.6.2022

Se valmistaa KAMA NU402 -renkaita, jotka asennetaan Tigr-mallisiin jalkaväen
kuljetusajoneuvoihin, joissa kuljetetaan Kornet-mallisia liikuteltavia
panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän federaation asevoimat käyttivät Tigrmallisia jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia liikuteltavia
panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman
Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.
Nizhnekamskshina on Venäjän johtava rengasvalmistaja. Se on Tatneftin
alainen yhtiö. Se valmistaa KAMA- ja Viatti-tuotemerkin renkaita. Sen
tuotteisiin kuuluvat Venäjän federaation hallitukselle toimitettavat tie- ja
maastoajoon soveltuvat sekä sotilasajoneuvojen renkaat. Se valmistaa K4386
Typhoon-VDV -mallisiin panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita.
Venäjän federaation asevoimat käyttivät K4386 Typhoon-VDV -ajoneuvoja
Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman
sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022
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Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant valmistaa teräsrenkaita. Se on Tatneftin
alainen yhtiö. Sen tuotteita toimitetaan Venäjän federaation
puolustusministeriölle.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(venäjäksi: ООО
Нижнекамский завод
грузовых шин)

Perusteet
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Nimi

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

3.6.2022

96.

Tunnistustiedot

LLC TD KAMA

Osoite: 423570, Russia, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24,
(venäjäksi: ООО ТД ”КАМА”)
room 402
Verkkosivut: https://www.td-kama.com
Sähköposti: info@td-kama.com

TD KAMA on Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plantin ja Nizhnekamskshinan
valmistamien Tatneftin rengasliiketoiminnan tuotteiden yleinen jakelija. Se
toimittaa renkaita Venäjän federaation asevoimille ja Venäjän federaation
kansalliskaartille.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022
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Puhelin: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Perusteet

OJSC Balashikha Casting and Osoite: Entuziastov sh., 4, Balashikha,
Mechanical Plant
Moskovskaya Oblast, 143900, Russian
Federation
(venäjäksi: ОАО
Puhelin: + 7 (495) 639-94-94
Балашихинский литейномеханический завод)
Verkkosivut: https://www.blmz.ru
alias OJSC BLMZ
Sähköposti: info@blmz.ru
(venäjäksi: ОАО БЛМЗ)

BLMZ on venäläinen valu- ja teollisuuslaitos. Se toimittaa aseiden tuotannossa
käytettäviä materiaaleja venäläisille sotilaskaluston toimittajille, joille unioni
määräsi pakotteita Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien
johdosta.

3.6.2022
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Nizhnekamskshinan tuotteisiin kuuluvat TD KAMAn jakelemat Venäjän
federaation hallitukselle toimitettavat tie- ja maastoajoon soveltuvat sekä
sotilasajoneuvojen renkaat. Nizhnekamskshina valmistaa K4386 TyphoonVDV -mallin panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita. Nizhnekamsk
All-Steel Tyre Plantin tuotteisiin kuuluvat TD KAMAn jakelemat KAMA NU402
-renkaat, jotka asennetaan Tigr-mallisiin jalkaväen kuljetusajoneuvoihin, joissa
kuljetetaan Kornet-mallisia liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän
federaation asevoimat käyttivät K4386 Typhoon-VDV -mallisia panssaroituja
ajoneuvoja, Tigr-mallisia jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia
liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja
perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.

97.

3.6.2022

Nimi

Se on Venäjän federaation asevoimien sopimustoimittaja. Se toimittaa
laitteistoa ja materiaaleja useiden ilma-alusten ja helikopterien valmistukseen,
kuten Ka-52-mallin valmistukseen, joita Venäjän federaation asevoimat
käyttivät Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan
kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän
federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.
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98.

JSC REMDIZEL
(venäjäksi: АО ”Ремдизель”)

Tunnistustiedot

Perusteet

Osoite: 423800 , Republic of Tatarstan ,
Naberezhnye Chelny , Menzelinsky tract, 40,
Russia

3.6.2022

FI

Remdizel valmistaa ja korjaa pyörillä ja telaketjuilla kulkevia ajoneuvoja. Se
valmistaa Typhoon K-63968 -mallisia miinan ja väijytyksen kestäviä
ajoneuvoja, joita Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän
provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen
Puhelin: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00
hyökkäyksen aikana.
Verkkosivut: http://www.remdizel.com
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
Sähköposti: remdizel@kamaz.ru
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Lähellä olevat yhteisöt:

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Nimi

KAMAZ
99.

JSC SUKHOI Company

3.6.2022

Lähellä olevat yhteisöt:
United Aircraft Corporation (emoyhtiö)
100.

JSC ”121 AIRCRAFT REPAIR Osoite: Russia, 143079, Moscow region,
PLANT”
Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10
(venäjäksi: Акционерное
Puhelin: +7(498) 677-95-11
общество ”121 авиационный
Verkkosivut: https://121arz.ru
ремонтный завод”)
Sähköposti: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant korjaa Su-25-, Su-27- ja MiG-29-ilma-aluksia. Se on
ainoa Venäjällä toimiva yritys, joka samanaikaisesti korjaa ja päivittää
Su-25-ilma-aluksia Su-25 SM -malliin. Venäjän federaation asevoimat käyttivät
Su-25 SM-ilma-aluksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman
Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

3.6.2022
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(venäjäksi: ПАО Компания
”Сухой”)

Osoite: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, Sukhoi on venäläinen ilma-alusten valmistaja. Venäjän federaation asevoimat
23B, PO box 604
käyttivät Sukhoin valmistamia taistelulentokoneita Venäjän provosoimattoman
ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.
Puhelin: + 7 (499) 550-01-06
Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta
Verkkosivut: https://www.sukhoi.org
tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Sähköposti: info@sukhoi.org

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se antaa myös aineellista tai taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

3.6.2022

101.

Tunnistustiedot

Osoite: Spartakovskaya street 12, 105066,
Moscow, Russian Federation

(venäjäksi: Национальный
расчетный депозитарий)

Yhteisötyyppi: Pankkisektorin ulkopuolinen
luottolaitos, osakeyhtiö
Rekisteröintipäivä: 27.6.1996
Kansallinen rekisterinumero: 3294
Ensisijainen kansallinen rekisterinumero:
1027739132563

NSD on venäläinen pankkisektorin ulkopuolinen rahoituslaitos ja Venäjän
arvopaperikeskus. Se on oman pääoman ja velkapaperien markkina-arvon
perusteella Venäjän suurin arvopaperikeskus ja ainoa, jolla on pääsy
kansainväliseen rahoitusjärjestelmään.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

3.6.2022”

FI

National Settlement
Depository (NSD)

Perusteet

3.6.2022

Nimi

Venäjän hallitus ja keskuspankki pitävät sitä järjestelmän kannalta merkittävänä
venäläisenä rahoituslaitoksena. Sillä on keskeinen rooli Venäjän
rahoitusjärjestelmän toiminnassa ja sen yhdistämisessä kansainväliseen
rahoitusjärjestelmään, joten se mahdollistaa suoraan ja välillisesti Venäjän
hallituksen toiminnan, politiikan ja resurssit.

Verotunnistenumero 7702165310/770101001
Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

julkinen osakeyhtiö Moscow Exchange MICEXRTS (Moscow Exchange tai MOEX)Virallinen
osoite: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009
Moscow, Russian Federation
Verotunnistenumero: 7702077840,
Ensisijainen kansallinen rekisterinumero:
1027739387411

Sen omistaa lähes kokonaan Moscow Exchange, jonka tehtävänä on tarjota
kattava pääsy Venäjän rahoitusmarkkinoille. Moscow Exchange puolestaan on
asemansa ja osakkeenomistajiensa kautta Venäjän hallituksen määräysvallassa.
Näin ollen NSD on yhteisö tai elin, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Euroopan unionin virallinen lehti

Lähellä olevat yhteisöt: pääosakas/emoyhtiö
(99,997 % osingoista, ei ole merkitty luetteloon
erikseen):
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NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/884,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun
päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilasoperaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän
asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi 24 päivänä helmikuuta 2022 antamissaan päätelmissä ehdottoman jyrkästi Venäjän
federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa
vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden
kansakuntien peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa.
Eurooppa-neuvosto kehotti laatimaan ja hyväksymään kiireellisesti uuden henkilökohtaisten ja taloudellisten
pakotteiden paketin.

(5)

Eurooppa-neuvosto totesi 24 päivänä maaliskuuta 2022 hyväksymissään päätelmissä, että unioni on valmis
tilkitsemään porsaanreikiä, kohdistamaan toimia jo hyväksyttyjen rajoittavien toimenpiteiden todelliseen tai
mahdolliseen kiertämiseen sekä hyväksymään nopeasti lisää Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvia, tuntuvia ja
koordinoituja pakotteita, joilla tosiasiallisesti estetään Venäjää jatkamasta hyökkäystään.

(6)

Tilanteen vakavuuden vuoksi ja vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan on aiheellista
toteuttaa uusia rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

On aiheellista kieltää raakaöljyn ja eräiden öljytuotteiden tuonti, osto tai siirto jäsenmaihin Venäjältä. Lisäksi on
aiheellista kieltää tällaisten tavaroiden kolmansiin maihin suuntautuvien merikuljetusten vakuuttaminen ja jälleenva
kuuttaminen. Olisi säädettävä asianmukaisista siirtymäkausista.

(8)

Ottaen huomioon useiden jäsenvaltioiden maantieteellisen erityistilanteen, joka aiheuttaa erityistä riippuvuutta
Venäjältä putkea pitkin tuotavasta raakaöljystä, jolle ei ole pätevää vaihtoehtoista toimittajaa lyhyellä aikavälillä,
raakaöljyn tuontikieltoa Venäjältä pitäisi väliaikaisesti jättää soveltamatta Venäjältä kyseisiin jäsenvaltioihin putkea
pitkin tuotavaan raakaöljyyn, kunnes neuvosto toisin päättää. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet vaihtoehtoisten toimittajien hankkimiseksi mahdollisimman pian. Komission olisi
seurattava asianomaisten jäsenvaltioiden edistymistä vaihtoehtoisten toimittajien hankkimisessa ja edistettävä sitä.
Kun jäsenvaltio on edistynyt riittävästi, korkean edustajan olisi komission tukemana ehdotettava neuvostolle tämän
väliaikaisen poikkeuksen lopettamista kyseisen jäsenvaltion osalta.

(9)

Eurooppa-neuvosto päätti 30 ja 31 päivänä toukokuuta 2022 pidetyssä kokouksessaan palata mahdollisimman pian
kyseiseen putkea pitkin tuotavaa raakaöljyä koskevaan tilapäiseen poikkeukseen.

(1) Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta
epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).
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(10)

On tarpeen kieltää jäsenvaltioon Venäjältä putkia pitkin toimitetun raakaöljyn siirto, kuljetus ja myynti edelleen
muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sekä kahdeksan kuukauden siirtymäkauden jälkeen tällaisesta
raakaöljystä saatujen öljytuotteiden siirto, kuljetus ja myynti edelleen muihin jäsenvaltioihin. Koska Tšekki on
erityisen riippuvainen tällaisista öljytuotteista, sille olisi lisäksi sallittava vielä kymmenen kuukauden ajanjakso
vaihtoehtoisten toimittajien hankkimiseksi.

(11)

Koska Bulgaria on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi erityisen alttiina, olisi säädettävä erityisestä poikkeuksesta
merikuljetusten kautta tuodun raakaöljyn, jäljempänä ’meriteitse toimitettu raakaöljy’, ja öljytuotteiden
tuontikiellosta rajoitetuksi ajaksi. Ottaen huomioon Kroatian erityistilanteen, joka liittyy siihen, että sen
jalostusteollisuus tarvitsee säännöllisiä tyhjiökaasuöljytoimituksia pysyäkseen toiminnassa, kansallisen
toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava sallia venäläisen tyhjiökaasuöljyn osto, tuonti tai siirto määräajaksi tietyin
edellytyksin.

(12)

Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen
jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitetun raakaöljyn tuonti kyseiseen jäsenvaltioon olisi sallittava
väliaikaisena poikkeuksena, kunnes toimitukset putkia pitkin jatkuvat tai kunnes neuvosto päättää, että putkia
pitkin toimitettavaa raakaöljyä koskevaa tuontikieltoa on sovellettava kyseiseen jäsenvaltioon.

(13)

Kauttakulkuvapauden periaatteen mukaisesti kiellot, jotka koskevat meriteitse toimitetun raakaöljyn ja eräiden
öljytuotteiden ostoa, tuontia tai siirtoa Venäjältä, eivät saisi vaikuttaa sellaisten tavaroiden ostoon, tuontiin tai
siirtoon, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta ja jotka ainoastaan kuljetetaan Venäjän kautta. Kyseisiä kieltoja ei
etenkään saisi soveltaa tilanteessa, jossa tulli-ilmoituksissa on merkitty viejävaltioksi Venäjä, mutta raakaöljyn ja
muiden öljytuotteiden alkuperämaaksi on kyseisissä ilmoituksissa merkitty kolmas valtio.

(14)

On aiheellista kieltää laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpitoja veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelujen tarjoaminen
Venäjälle. Lisäksi on aiheellista muuttaa kieltoja, jotka koskevat talletuksia, Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetus
yrityksiä ja trustipalveluja. On myös aiheellista lisätä uusia merkintöjä päätöksen 2014/512/YUTP liitteissä oleviin
oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloihin.

(15)

Jotta päätöksen 2014/512/YUTP 1 j artiklan joustava täytäntöönpano voidaan varmistaa, kyseisen artiklan 2 ja 3
kohdassa säädettyä toiminnan lopettamisen määräaikaa on aiheellista pidentää 10 päivästä toukokuuta 2022 alkaen
5 päivään heinäkuuta 2022 saakka.

(16)

On aiheellista selventää, että tämä päätös ei estä jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettua tai muodostettua
oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä vastaanottamasta venäläiseltä vastapuoleltaan maksuja, jotka perustuvat
päätöksen 2014/512/YUTP 4 c artiklassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyviin sopimuksiin, jotka on
tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022 ja suoritettu ennen 27 päivää toukokuuta 2022.

(17)

Venäjän federaatio on toteuttanut järjestelmällistä kansainvälistä kampanjaa tiedotusvälineiden manipuloimiseksi ja
tosiseikkojen vääristelemiseksi tehostaakseen strategiaansa, jonka tavoitteena on horjuttaa sen naapurimaiden sekä
unionin ja sen jäsenvaltioiden vakautta. Propagandan kohteena ovat erityisesti olleet toistuvasti ja johdonmukaisesti
eurooppalaiset poliittiset puolueet erityisesti vaalien yhteydessä, kansalaisyhteiskunta, turvapaikanhakijat, venäläiset
kansalliset vähemmistöt, sukupuolivähemmistöt sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden demokraattisten instituutioiden
toiminta.

(18)

Oikeuttaakseen ja tukeakseen Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäystään Venäjän federaatio on toteuttanut unionissa ja
sen naapurimaissa kansalaisyhteiskuntaa vastaan jatkuvia ja koordinoituja propagandatoimia, joilla vakavasti
vääristellään ja manipuloidaan tosiseikkoja.

(19)

Kyseisiä propagandatoimia on kanavoitu useiden sellaisten tiedotusvälineiden kautta, jotka ovat pysyvästi Venäjän
federaation johdon suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa. Tällaiset toimet muodostavat merkittävän ja suoran
uhkan unionin yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kyseisillä tiedotusvälineillä on oleellinen ja ratkaiseva
merkitys Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen edistämisessä ja tukemisessa sekä sen naapurimaiden horjuttamisessa.
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(20)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen ja vastauksena Venäjän toimiin, jotka horjuttavat Ukrainan tilannetta, on
tarpeen, että perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11 artiklassa
tunnustetun sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden mukaisesti otetaan käyttöön uusia rajoittavia
toimenpiteitä, jotta tällaisten tiedotusvälineiden lähetystoiminta unionissa tai unioniin kohdistuva lähetystoiminta
voidaan keskeyttää. Nämä toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, kunnes Ukrainaan kohdistuva hyökkäys lopetetaan
ja kunnes Venäjän federaatio ja sitä lähellä olevat tiedotusvälineet lakkaavat toteuttamasta propagandatoimia unionia
ja sen jäsenvaltioita vastaan.

(21)

Perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11, 16 ja 17 artiklassa
tunnustettujen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, elinkeinovapauden ja omistusoikeuden mukaisesti
kyseiset toimenpiteet eivät estä kyseisiä tiedotusvälineitä ja niiden henkilöstöä harjoittamasta unionissa muuta
toimintaa kuin lähetystoimintaa, kuten tutkimuksia ja haastatteluja. Kyseiset toimet eivät erityisesti vaikuta
velvollisuuteen kunnioittaa niitä oikeuksia, vapauksia ja periaatteita, joihin viitataan Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 6 artiklassa, myös perusoikeuskirjassa, ja jäsenvaltioiden perustuslaeissa, niiden soveltamisalojen
mukaisesti.

(22)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(23)

Päätös 2014/512/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2014/512/YUTP seuraavasti:
1)

muutetaan 1 aa artikla seuraavasti:
a) lisätään seuraava kohta
”2 a.
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisten maksujen vastaanottamiseen, jotka kyseisessä
kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on maksettava ennen 15 päivää toukokuuta
2022 täytäntöön pantujen sopimusten perusteella.”;
b) korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) jollei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla, liiketoimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä
maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja
rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi suoraan tai välillisesti Venäjältä tai sen kautta
unioniin, Euroopan talousalueen jäsenmaahan, Sveitsiin tai Länsi-Balkanille;”
c) lisätään 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:
”d) liiketoimet, myös myynnit, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan viimeistään 5
päivänä syyskuuta 2022 ajaa alas yhteisyritys tai vastaava oikeudellinen järjestely, josta on sovittu ennen 16
päivää maaliskuuta 2022 ja johon liittyy 1 kohdassa tarkoitettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
e) liiketoimet, jotka liittyvät sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen, datakeskuspalveluihin sekä niiden
toiminnan, ylläpidon ja turvallisuuden kannalta välttämättömien palvelujen ja laitteiden, mukaan lukien
palomuurit ja puhelinkeskuspalvelut, tarjoamiseen liitteessä X luetellulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai
elimelle.”;

2)

korvataan 1 b artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi
katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaisen talletuksen vastaanottamiseen tai tällaisen lompakon, tilin tai
talletuspalvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai
talletuspalvelujen tarjoaminen
a) on tarpeen 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten ja heidän
huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat
elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista,
vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;
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b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä
palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;
c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai
hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;
d) on tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on
ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen
luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai
e) on tarpeen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän kohdan a, b, c tai e alakohdan
nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”;
3)

korvataan 1 d artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin
kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa,
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.”;

4)

korvataan 1 e artikla seuraavasti:
”1 e artikla
1.
Kielletään rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen
tarjoaminen liitteessä VIII luetelluille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjälle sijoittautuneille oikeushen
kilöille, yhteisöille ja elimille, joiden omistusoikeuksista liitteessä VIII tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti
yli 50 prosenttia.
2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan kuhunkin liitteessä VIII lueteltuun oikeushenkilöön, yhteisöön tai
elimeen päivästä, joka sen yhteydessä on kyseisessä liitteessä mainittu. Kieltoa sovelletaan samasta päivästä Venäjälle
sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, joiden omistusoikeuksista liitteessä VIII tarkoitettu yhteisö
omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.”;

5)

korvataan 1 h artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:
”e) jollei sitä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin,
alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen Venäjältä tai sen
kautta unioniin; tai”;

6)

korvataan 1 j artikla seuraavasti:
”1 j artikla
1.
Kielletään sellaisen trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn rekisteröiminen, tai sääntömääräisen
kotipaikan, liiketoimintapaikan tai hallinnollisen osoitteen sekä hallinnollisten palvelujen tarjoaminen trustille tai
vastaavalle oikeudelliselle järjestelylle, jonka perustajana tai edunsaajana on
a) Venäjän kansalainen tai Venäjällä asuva luonnollinen henkilö;
b) Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
c) oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista a tai b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;
d) oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on a, b tai c alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön,
yhteisön tai elimen määräysvallassa;
e) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun luonnollisen
henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla.
2.
Kielletään 5 päivästä heinäkuuta 2022 toimiminen 1 kohdassa tarkoitetun trustin tai vastaavan oikeudellisen
järjestelyn perustajana, nimellisenä osakkaana, johtajana, sihteerinä tai muussa vastaavassa tehtävässä, sekä toisen
henkilön järjestäminen hoitamaan tällaista tehtävää.
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3.
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaiseen toimintaan, joka on ehdottoman välttämätöntä ennen 9
päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten
täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2022.
4.
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, kun trustin perustaja tai edunsaaja on jonkin jäsenvaltion kansalainen tai
luonnollinen henkilö, jolla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.
5.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa
ehdoin antaa luvan 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen jatkamiseen 5 päivän heinäkuuta 2022 jälkeen
a) sellaisten toimien päätökseen saattamista varten 5 päivään syyskuuta 2022 mennessä, jotka ovat ehdottoman
välttämättömiä 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten irtisanomiseksi, edellyttäen että tällaiset toimet
käynnistettiin ennen 11 päivää toukokuuta 2022; tai
b) muista syistä, edellyttäen että palveluntarjoajat eivät ota vastaan tai aseta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden
saataville varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti tai anna tällaisille henkilöille muuta hyötyä
trustiin sijoitetuista varoista.
6.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi
katsominsa ehdoin myöntää luvan kyseisissä kohdissa tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen
a) humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan
lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja näihin liittyvä apu, tai
evakuoimista varten;
b) sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvalti
operiaatetta Venäjällä; tai
c) sellaisten trustien toimintaa varten, joiden tarkoituksena on hallinnoida ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä,
vakuutuksia tai työntekijöiden osakeomistusjärjestelmiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, ei-ammattimaisia
urheiluseuroja sekä alaikäisille tai haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille tarkoitettuja varoja.
7.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 5 tai 6 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon
kuluessa tällaisen luvan myöntämisestä.”;
7)

lisätään artikla seuraavasti:
”1 k artikla
1.
Kielletään laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai
veroneuvontapalvelujen sekä yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suora tai välillinen
tarjoaminen
a) Venäjän hallitukselle; tai
b) Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä
ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten
sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5
päivänä heinäkuuta 2022.
3.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä
puolustautumisoikeuden käyttämiseksi oikeudenkäynneissä sekä tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden
käyttämiseksi.
4.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan riippumatta siitä, onko ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sopimukset
tehnyt oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on perustettu tai muodostettu muun jäsenvaltion kuin Unkarin tai
Slovakian lainsäädännön mukaisesti.
5.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa
ehdoin myöntää luvan siinä tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen
a) humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan
lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai
evakuoimista varten; tai
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b) sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvalti
operiaatetta Venäjällä.”;
8)

korvataan 4 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tätä ole
kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla; tai”;

9)

korvataan 4 a artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa sekä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen
öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla;
tai”;

10) lisätään 4 g artiklaan kohta seuraavasti:
”3.
Kielletään tuotteiden tai palvelujen mainonta kaikessa liitteessä IX lueteltujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai
elinten tuottamassa tai lähettämässä sisällössä, mukaan lukien siirtäminen tai jakelu millä tahansa 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.”;
11) korvataan 4 ha artiklan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) jollei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin,
alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin sekä tiettyjen kemiallisten ja rautatuotteiden
ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;”
12) muutetaan 4 n artiklan 4 kohta seuraavasti:
a) korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) jollei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin,
alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;”
b) korvataan d alakohta seuraavasti:
”d) kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä olevien diplomaatti- ja konsuliedus
tustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai Venäjällä olevien kansainvälisten järjestöjen
toimintaan; tai”;
13) lisätään artiklat seuraavasti:
”4 o artikla
1.
Kielletään raakaöljyn tai öljytuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai
jos niitä viedään Venäjältä.
2.
Kielletään 1 kohdassa säädettyyn kieltoon liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai
rahoitusavun tai kaikkien muiden kyseiseen kieltoon liittyvien palvelujen suora tai välillinen tarjoaminen.
3.

Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a) 5 päivään joulukuuta 2022 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin
liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai raakaöljyn ostoa, tuontia tai siirtoa koskevien
ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien
liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kyseisistä
sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat
komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän
kuluessa niiden loppuun saattamisesta;
b) 5 päivään helmikuuta 2023 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin
liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai öljytuotteiden ostoa, tuontia tai siirtoa
koskevien ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi
tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet
kyseisistä sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että asianomaiset jäsenvaltiot
ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä,
kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;
c) meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin
kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että
kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä;
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d) raakaöljyyn, jota toimitetaan putkia pitkin Venäjältä jäsenvaltioihin, kunnes neuvosto päättää yksimielisesti
korkean edustajan komission tukemana esittämästä ehdotuksesta, että 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja
sovelletaan.
4.
Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen
jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitettavaa raakaöljyä voidaan tuoda kyseiseen jäsenvaltioon
poiketen poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kunnes toimitukset jatkuvat tai
kunnes 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua neuvoston päätöstä sovelletaan kyseiseen jäsenvaltioon, sen mukaan
kumpi tapahtuu aikaisemmin.
5.
Alkaen 5 päivästä joulukuuta 2022 ja poiketen siitä, 1 ja 2 kohdassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset
viranomaiset voivat myöntää 31 päivään joulukuuta 2024 saakka luvan ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen,
Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen, meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostamista, tuomista
tai siirtämistä koskevien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäisso
pimusten täytäntöönpanoon.
6.
Alkaen 5 päivästä helmikuuta 2023 ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Kroatian toimivaltaiset
viranomaiset voivat myöntää luvan 31 päivään joulukuuta 2023 saakka Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä viedyn
tyhjiökaasuöljyn ostamiseen, tuomiseen tai siirtämiseen, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) tyhjiökaasuöljylle ei ole vaihtoehtoisesta toimitusta; ja
b) Kroatia on ilmoittanut komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se
katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä, eikä komissio ole vastustanut sitä kyseisessä määräajassa.
7.
Tavaroita, jotka on tuotu toimivaltaisen viranomaisen 5 tai 6 kohdan nojalla myöntämän poikkeuksen
voimaantulon jälkeen, ei saa myydä jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitseville ostajille.
8.
Kielletään 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu raakaöljyn siirto tai kuljetus putkia pitkin jäsenvaltioihin, edelleen
muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin taikka sen myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa
sijaitseville ostajille.

Kaikissa tällaisen raakaöljyn lähetyksissä ja säiliöissä on oltava selkeä merkintä ”REBCO: vienti kielletty”.

Jos jäsenvaltioon on toimitettu raakaöljyä putkia pitkin 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kielletään
tällaisesta raakaöljystä saatujen öljytuotteiden siirto ja kuljetus edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin
sekä tällaisten öljytuotteiden myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa sijaitseville ostajille 5
päivästä helmikuuta 2023 alkaen.

Väliaikaisena poikkeuksena kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan 5 päivästä joulukuuta 2023
alkaen 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun putkia pitkin toiseen jäsenvaltioon toimitetusta raakaöljystä saatujen
öljytuotteiden tuontiin ja siirtoon Tšekkiin sekä myyntiin ostajille Tšekissä. Jos vaihtoehtoisia toimituksia tällaisille
öljytuotteille tulee Tšekin saataville ennen kyseistä ajankohtaa, neuvosto, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti, antaa
päätöksen kyseisen väliaikaisen poikkeuksen lopettamisesta. Ajanjaksona 5 päivään joulukuuta 2023 saakka muista
jäsenvaltioista Tšekkiin tuotujen tällaisten öljytuotteiden volyymi ei saa ylittää kyseisistä muista jäsenvaltioista
Tšekkiin tuotua keskimääräistä volyymiä samana ajanjaksona edeltävien viiden vuoden aikana.
9.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisen raakaöljyn tai sellaisten öljytuotteiden ostoihin
Venäjällä, jotka ovat tarpeen ostajan olennaisten tarpeiden tyydyttämiseksi Venäjällä tai humanitaarisiin hankkeisiin
Venäjällä.
10.
Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan
soveltamisalaan.

4 p artikla
1.
Kielletään sellaisen teknisen avun tai välityspalvelujen tai rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen
tarjoaminen, jotka liittyvät Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetukseen
kolmansiin maihin, myös aluksesta alukseen tapahtuvien siirtojen avulla.
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Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a) ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien
liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 5 päivään joulukuuta 2022 saakka; tai
b) raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne
ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä
ja omistaja eivät ole venäläisiä.”;
14) muutetaan liitteet tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
Tätä kohtaa sovelletaan yhteen tai useampaan tämän päätöksen liitteessä olevassa 4 kohdassa tarkoitettuun yhteisöön
25 päivästä kesäkuuta 2022 ja edellyttäen, että neuvosto asianomaisten tapausten tarkastelun jälkeen niin päättää
yksimielisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA
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1) Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen IV seuraavat merkinnät:
”46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz, JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal, JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise ”Radiosviaz”
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Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise ”Kant”
Scientific-Production Enterprise ”Svyaz”
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute ”Argon”
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Salute”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”State Machine Building Design Bureau ”Vympel” By Name I.I.Toropov”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”URALELEMENT”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Plant Dagdiesel”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ”Research Center for Automated Design”
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot”
Tactical Missile Company, PJSC ”MBDB ”ISKRA””
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, ”Central Design Bureau of Automation”
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ”Region”
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ”Soyuz”
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ”MPO – Gidropribor”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ”KRASNY GIDROPRESS”
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Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ”Detal”
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ”October”
United Shipbuilding Corporation ”Production Association Northern Machine Building Enterprise”
United Shipbuilding Corporation ”5th Shipyard””.
2) Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen VII seuraavat merkinnät:
”Yhdistynyt kuningaskunta
Etelä-Korea”.
3) Korvataan päätöksen 2014/512/YUTP liite VIII seuraavasti:
”LIITE VIII

LUETTELO 1 e ARTIKLASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

Oikeushenkilön, yhteisön tai elimen nimi

Soveltamispäivä

Bank Otkritie

12. maaliskuuta 2022

Novikombank

12. maaliskuuta 2022

Promsvyazbank

12. maaliskuuta 2022

Bank Rossiya

12. maaliskuuta 2022

Sovcombank

12. maaliskuuta 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. maaliskuuta 2022

VTB BANK

12. maaliskuuta 2022

Sberbank

14. kesäkuuta 2022

Credit Bank of Moscow

14. kesäkuuta 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC
Rosselkhozbank

14. kesäkuuta 2022”

.

4) Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen IX seuraavat merkinnät:
”Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International”.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/885,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,
rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Neuvosto katsoo, että olisi otettava käyttöön uusia poikkeuksia varojen jäädyttämisestä sekä kiellosta asettaa
nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville varoja ja taloudellisia resursseja.

(4)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään päätöksen 2014/145/YUTP 2 artiklaan kohta seuraavasti:
”13.
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta varoihin tai taloudellisiin resursseihin, jotka ovat ehdottoman
välttämättömiä, jotta unionin teleoperaattorit voivat tarjota sähköisiä viestintäpalveluja ja jotta voidaan tarjota tällaisten
sähköisten viestintäpalvelujen toiminnan, ylläpidon ja turvallisuuden edellyttämiä liitännäistoimintoja ja -palveluja
Venäjällä, Ukrainassa, unionissa, Venäjän ja unionin välillä sekä Ukrainan ja unionin välillä, ja jotka ovat ehdottoman
välttämättömiä datakeskuspalveluille unionissa.”.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA

(1) Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).
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