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II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/353
2016 m. kovo 10 d.
kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų
atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsi
žvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos
kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 ir 3 dalis,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Taryba peržiūrėjo atskirus įrašus sąraše. Priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, o su trimis mirusiais asmenimis
susiję įrašai turėtų būti išbraukti;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
(1) OL L 78, 2014 3 17, p. 6.
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
K.H.D.M. DIJKHOFF

2016 3 12

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 67/3

PRIEDAS

I. Su šiais asmenimis susiję įrašai išbraukiami iš Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateikto sąrašo:
ASMENYS

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II. Su šiais į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą įtrauktais asmenimis ir subjektais susiję įrašai pakeičiami toliau
nurodytais įrašais:
ASMENŲ SĄRAŠAS
Vardas, pavardė

1.

Identifikuojamoji informa
cija

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Gimimo data:
1972 11 26

Sergei Valerievich

Gimimo vieta: Beltsy
(Bălți), dabar Moldovos
Respublika

AKSENOV (Сергей
Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергiй

Валерiйович Аксьонов)

Motyvai

2014 m. vasario 27 d. S. V. Aksyonov
Krymo Aukščiausiosios Rados buvo
išrinktas „Krymo Ministru Pirmi
ninku“ dalyvaujant prorusiškiems
ginkluotiems asmenims. 2014 m.
kovo 1 d. jo „išrinkimą“ laikinai ei
nantis Ukrainos Prezidento pareigas
Oleksandr Turchynov dekretu pa
skelbė nekonstituciniu. Jis vykdė ak
tyvią lobistinę veiklą, kad 2014 m.
kovo 16 d. įvyktų „referendumas“ ir
buvo vienas iš asmenų, pasirašiusių
2014 m. kovo 18 d. „sutartį dėl
Krymo prisijungimo prie Rusijos Fe
deracijos“. 2014 m. balandžio 9 d.
Prezidentas V. Putinas jį paskyrė į lai
kinai einančio vadinamosios Krymo
Respublikos
„vadovo“
pareigas.
2014 m. spalio 9 d. jis buvo oficialiai
„išrinktas“ vadinamosios Krymo Res
publikos „vadovu“. Vėliau S. V. Ak
syonov dekretu paskelbė, kad „va
dovo“ ir „ministro pirmininko“ parei
gos turi būti sujungtos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

Rusijos Valstybės Tarybos narys.
2.

Vladimir Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич
Константинов)

Gimimo data:
1956 11 19
Gimimo vieta:
Vladimirovka (dar
žinoma kaip
Vladimirovca),
Slobozijos regionas,
Moldavijos TSR (dabar
Moldovos Respublika)
arba Bogomol,
Moldavijos TSR

Eidamas Krymo Autonominės Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos
pirmininko pareigas V.A. Konstanti
nov atliko svarbų vaidmenį Aukš
čiausiajai Radai priimant sprendimus
dėl „referendumo“, nukreipto prieš
Ukrainos teritorinį vientisumą, ir ra
gino balsuotojus balsuoti už Krymo
nepriklausomybę. Jis buvo vienas
iš asmenų, pasirašiusių 2014 m.
kovo 18 d. „sutartį dėl Krymo prisi
jungimo prie Rusijos Federacijos“.
Nuo 2014 m. kovo 17 d. jis yra vadi
namosios Krymo Respublikos „Vals
tybės Tarybos pirmininkas“.

2014 3 17
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3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
Темиргалиев)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1976 8 15
Gimimo vieta: Ulan-Ude
(Ulan Udė), Buriatijos
ATSR (Rusijos TFSR)

2016 3 12

Motyvai

Kaip buvęs Krymo ministro pavaduo
tojas R. I. Temirgaliev atliko svarbų
vaidmenį Aukščiausiajai Radai pri
imant sprendimus dėl „referendumo“,
nukreipto prieš Ukrainos teritorinį
vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobis
tinę veiklą, kad Krymas būtų inte
gruotas į Rusijos Federaciją.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

2014 m. birželio 11 d. jis atsistaty
dino iš vadinamosios Krymo Respub
likos „ministro pirmininko pirmojo
pavaduotojo“ pareigų.

5.

Aleksei Mikhailovich
CHALIY (Алексей

6.

Gimimo data:
1961 6 13

Михайлович Чалый)

Gimimo vieta: Maskva
arba Sevastopolis

Pyotr Anatoliyovych
Zima (Пётр Анатольевич
Зима)

Gimimo data:
1965 3 29

2014 m. vasario 23 d. A. M. Chaliy,
gavęs liaudies pritarimą, tapo „Sevas
topolio liaudies meru“ ir sutiko su
„šio balsavimo rezultatais“. Jis vykdė
aktyvią kampaniją, kad po 2014 m.
kovo 16 d. referendumo Sevastopolis
taptų atskiru Rusijos Federacijos vie
netu. Jis buvo vienas iš asmenų, pasi
rašiusių 2014 m. kovo 18 d. „sutartį
dėl Krymo prisijungimo prie Rusijos
Federacijos“. 2014 m. balandžio 1–
14 d. jis laikinai ėjo Sevastopolio
„valdytojo“ pareigas; taip pat buvo
„išrinktas“ Sevastopolio miesto įsta
tymų leidžiamosios asamblėjos pir
mininku.

2014 3 17

2014 m. kovo 3 d. P. A. Zima „Mi
nistro Pirmininko“ S. V. Aksyonov
buvo paskirtas naujuoju Krymo sau
gumo tarnybos (SBU) vadovu ir šiuo
paskyrimu sutiko. Rusijos žvalgybos
tarnybai (SBU) jis suteikė svarbios in
formacijos, įskaitant duomenų bazę.
Tai apėmė informaciją apie Euromai
dano aktyvistus ir žmogaus teisių gy
nėjus Kryme. Jis atliko svarbų vaid
menį užkertant kelią Ukrainos val
džios
institucijoms
kontroliuoti
Krymo teritoriją. 2014 m. kovo 11 d.
buvę Krymo saugumo tarnybos
(SBU) pareigūnai paskelbė apie ne
priklausomos Krymo saugumo tarny
bos suformavimą.

2014 3 17

2016 3 12
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8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV (Сергей
Павлович Цеков)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data: 1953 9
29, 1953 9 23 arba
1953 9 28
Gimimo vieta:
Simferopol
(Simferopolis)

L 67/5

Motyvai

Kaip Krymo Aukščiausiosios Rados
vicepirmininkas S. P. Tsekov kartu su
Sergey Aksyonov inicijavo neteisėtą
Krymo Autonominės Respublikos
(KAR) Vyriausybės atstatydinimą. Į
šiuos veiksmus jis įtraukė Vladimir
Konstantinov, grasindamas jį atleisti
iš pareigų. Jis viešai pripažino, kad
Krymo Parlamento nariai inicijavo
Rusijos karių pakvietimą užimti
Krymo Aukščiausiąją Radą. Jis buvo
vienas iš pirmųjų Krymo vadovų, vie
šai paprašiusių aneksuoti Krymą prie
Rusijos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

Vadinamajai Krymo Respublikai at
stovaujantis Rusijos Federacijos Tary
bos narys.

9.

11.

14.

Rusijos Federacijos Tarybos Saugumo
ir gynybos komiteto pirmininkas.

Ozerov, Viktor
Alekseevich (Виктор
Алексеевич Озеров)

Gimimo data: 1958 1 5

Klishas, Andrei
Aleksandrovich (Андрей
Александрович Клишас)

Gimimo data:
1972 11 9

Rusijos Federacijos Tarybos Konstitu
cinės teisės komiteto pirmininkas.

Gimimo vieta:
Sverdlovsk
(Sverdlovskas)

2014 m. kovo 1 d. A. A. Klishas Fe
deracijos Taryboje viešai pritarė Rusi
jos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.
Viešais pareiškimais A. A. Klishas
siekė pateisinti Rusijos karinę inter
venciją Ukrainoje pareikšdamas, kad
„Ukrainos Prezidentas pritaria Krymo
valdžios institucijų Rusijos Federaci
jos Prezidentui pateiktam prašymui
suteikti visa apimančią pagalbą
Krymo piliečiams ginti“.

TOTOONOV, Aleksandr

Gimimo data: 1957 4 3

Borisovich (Александр
Борисович Тотоонов)

Gimimo vieta:
Ordzhonikidze
(Ordžonikidzė), Šiaurės
Osetija

Rusijos Federacijos Tarybos Tarptau
tinių reikalų komiteto narys.

Gimimo vieta: Abakan
(Abakanas), Khakassia
(Chakasija)

2014 3 17

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Fe
deracijos Tarybos Saugumo ir gyny
bos komiteto vardu Federacijos Tary
boje viešai pritarė Rusijos pajėgų dis
lokavimui Ukrainoje.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov
Federacijos Taryboje viešai pritarė
Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrai
noje.

2014 3 17

2014 3 17
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15.

PANTELEEV, Oleg

Evgenevich (Олег
Евгеньевич Пантелеев)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1952 7 21
Gimimo vieta:
Zhitnikovskoe, Kurgan
region (Kurgano
regionas)

2016 3 12

Motyvai

Buvęs Rusijos Federacijos Tarybos
Parlamentinių klausimų komiteto pir
mininko pirmasis pavaduotojas.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

2014 m. kovo 1 d. O. E. Panteleev
Federacijos Taryboje viešai pritarė
Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrai
noje.
Šiuo metu – Kurgano srities guberna
toriaus pirmasis pavaduotojas ir Kur
gano srities vyriausybės delegacijos
prie Rusijos Federacijos vyriausybės
vadovas.

19.

VITKO, Aleksandr

Viktorovich (Александр
Викторович Витко)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (nuo gimimo
DMITRIYEVA) (Елена

Борисовна Мизулина
(nuo gimimo
Дмитриева)

Gimimo data:
1961 9 13

Juodosios jūros laivyno vadas, admi
rolas.

Gimimo vieta: Vitebsk
(Vitebskas) (Baltarusijos
TSR)

Atsakingas už vadovavimą Rusijos
pajėgoms, kurios okupavo suverenią
Ukrainos teritoriją.

Gimimo data:
1954 12 9

Buvusi Valstybės Dūmos deputatė.
Pastarojo meto teisėkūros pasiūlymų
Rusijoje, kuriais kitų šalių regionams
būtų buvę leista prisijungti prie Rusi
jos be jų centrinių valdžios institucijų
išankstinio sutikimo, iniciatorė ir
viena iš rėmėjų.

Gimimo vieta: Bui
(Bujus), Kostroma
(Kostromos) regionas

2014 3 17

2014 3 21

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Omsko
regionui atstovaujanti Federacijos Ta
rybos narė.

36.

Oleg Genrikhovich
SAVELYEV (Олег

Генрихович Савельев)

Gimimo data:
1965 10 27
Gimimo vieta:
Leningradas

Buvęs Krymo reikalų ministras. Atsa
kingas už aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos integraciją į
Rusijos Federaciją.

2014 4 29

Šiuo metu Rusijos Vyriausybės kan
celiarijos vadovo pavaduotojas, atsa
kingas už Vyriausybinės komisijos
dėl vadinamosios Krymo Respublikos
socialinio ir ekonominio vystymosi
darbo organizavimą.

45.

Andriy Yevgenovych
PURGIN (Андрiй

Eвгенович Пургiн)
Andrei Evgenevich
PURGIN (Андрей
Евгеньевич Пургин)

Gimimo data:
1972 1 26
Gimimo vieta: Donetsk
(Doneckas)

Aktyvus separatistų veiksmų dalyvis
ir organizatorius, „Rusijos turistų“
veiksmų Donecke koordinatorius.
„Pilietinės Donbaso iniciatyvos už
Eurazijos Sąjungą“ vienas iš įkūrėjų.
Iki 2015 m. rugsėjo 4 d. „Donecko
Liaudies Respublikos liaudies tarybos
pirmininkas“.

2014 4 29
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46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN (Денис
Володимирович
Пушилiн),
Denis Vladimirovich
PUSHILIN (Денис

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data: 1981 5 9
arba 1982 5 9
Gimimo vieta: Makiivka
(Donetsk oblast)
(Makijivka, Donecko
sritis)

Владимирович
Пушилин)

47.

48.

TSYPLAKOV Sergey

Gimimo data: 1983 5 1

Gennadevich (Цыплаков
Сергей Геннадьевич)

Gimimo vieta:
Khartsyzsk (Donetsk
oblast) (Charcyzkas,
Donecko sritis)

Igor Vsevolodovich

Gimimo data:
1970 12 17

GIRKIN (Игорь

53.

Всеволодович Гиркин)
(dar žinomas kaip Igor
STRELKOV, Ihor
STRIELKOV)

Gimimo vieta: Maskva

Oleg Grigorievich

Gimimo data:
1962 12 19

KOZYURA (Олег

Григорьевич Козюра)

Gimimo vieta:
Zaporozhye (Zaporožė)

L 67/7

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Vienas iš „Donecko Liaudies Respub
likos“ vadovų. Dalyvavo užimant ir
okupuojant regioninę administraciją.
Aktyvus separatistų vardu kalbantis
asmuo. Iki 2015 m. rugsėjo 4 d. va
dinamosios
Donecko
Liaudies
Respublikos liaudies tarybos vadina
masis pirmininko pavaduotojas. Nuo
2015 m. rugsėjo 4 d. „Donecko Liau
dies Respublikos liaudies tarybos pir
mininkas“.

2014 4 29

Vienas iš ideologiniu požiūriu radika
lios organizacijos „Donbaso liaudies
milicija“ vadovų. Jis aktyviai dalyvavo
užimant kelis valstybinius pastatus
Donecko regione.

2014 4 29

Identifikuojamas kaip Rusijos Federa
cijos ginkluotųjų pajėgų generalinio
štabo Vyriausiosios žvalgybos valdy
bos (GRU) darbuotojas. Jis dalyvavo
incidentuose Slovianske. Visuomeni
nio judėjimo „Novorossia“ vadovas.
Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos buvęs „gynybos ministras“.

2014 4 29

Buvęs Federalinės migracijos tarny
bos Sevastopolio padalinio vadovas.
Atsakingas už sistemingą ir pagrei
tintą Rusijos pasų išdavimą Sevasto
polio gyventojams.

2014 5 12

Šiuo metu Sevastopolio savivaldybės
tarybos nario Mikhail Chaluy padėjė
jas.

54.

Viacheslav
PONOMARIOV,

Vyacheslav
Volodymyrovich
PONOMARYOV

(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов), Viacheslav
Vladimirovich
PONOMAREV (Вячеслав
Владимирович
Пономарëв)

Gimimo data: 1965 5 2
Gimimo vieta: Sloviansk
(Donetsk oblast)
(Slovianskas, Donecko
sritis)

Buvęs Sloviansko „liaudies meru“ pa
siskelbęs asmuo (iki 2014 m. birže
lio 10 d.). V. V. Ponomariov ragino
Vladimirą Putiną atsiųsti Rusijos ka
riuomenę miestui apsaugoti ir vėliau
prašė jo tiekti ginklų. V. V. Ponoma
riov žmonės dalyvauja grobiant žmo
nes (jie pagrobė Irma Krat ir
„Vice News“ korespondentą Simon
Ostrovsky – vėliau abu buvo paleisti;
jie sulaikė karinius stebėtojus, ku
riems taikomas ESBO Vienos doku
mentas). Toliau aktyviai remia sepa
ratistų veiksmus ir politiką.

2014 5 12
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57.

62.

Identifikuojamoji informa
cija

Oleg TSARIOV, Oleh
Anatoliyovych TSAROV
(Олег Анатолтович
Царьов), Oleg
Anatolevich TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)

Gimimo data: 1970 6 2

Aleksandr Yurevich

Gimimo data:
1972 7 25

BORODAI (Александр

Gimimo vieta:
Dnepropetrovsk
(Dniepropetrovskas)

2016 3 12

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs Rados narys, viešai raginęs su
kurti vadinamąją Federalinę Novoru
sijos Respubliką, kurią sudarytų piet
rytiniai Ukrainos regionai. Toliau ak
tyviai remia separatistų veiksmus ir
politiką. Buvęs vadinamojo Liaudies
Respublikų sąjungos parlamento
(Novorusijos parlamento) „pirminin
kas“.

2014 5 12

Buvęs vadinamasis Donecko Liaudies
Respublikos Ministras Pirmininkas,
pagal šias pareigas atsakingas už va
dinamosios Donecko Liaudies Res
publikos Vyriausybės separatistinę
„vyriausybinę“ veiklą (pvz., 2014 m.
liepos 8 d. jis pareiškė: „Mūsų karinės
pajėgos vykdo specialiąją operaciją
prieš Ukrainos „fašistus“), pasirašė su
sitarimo memorandumą dėl Novoru
sijos sąjungos. Toliau aktyviai remia
separatistų veiksmus ir politiką; va
dovauja „Donbaso savanorių sąjun
gai“.

2014 7 12

Юрьевич Бородай)

Gimimo vieta: Maskva

64.

Alexandr
Aleksandrovich
KALYUSSKY, (Александр
Александрович
Калюсский)

Gimimo data:
1975 10 9

Buvęs vadinamasis de facto Donecko
Liaudies Respublikos Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas socialiniams rei
kalams. Atsakingas už vadinamosios
Donecko Liaudies Respublikos Vy
riausybės separatistinę „vyriausybinę“
veiklą.

2014 7 12

65.

Alexander KHRYAKOV,
Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV (Александр
Витальевич Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV (Олександр
ВiTалiйович Хряков)

Gimimo data:
1958 11 6

Buvęs vadinamasis Donecko Liaudies
Respublikos informacijos ir masinės
komunikacijos priemonių ministras.
Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos liaudies tarybos narys. Atsa
kingas už vadinamosios Donecko
Liaudies Respublikos Vyriausybės se
paratistus remiančią propagandinę
veiklą.

2014 7 12

Kazokų pajėgų vadas.

2014 7 12

71.

Nikolay KOZITSYN
(Николай Козицын)

Gimimo vieta: Donetsk
(Doneckas)

Gimimo data:
1956 6 20 arba
1956 10 6
Gimimo vieta:
Djerzjinsk, Donetsk
region (Dzeržinskas,
Donecko regionas)

Atsakingas už vadovavimą separatis
tams Rytų Ukrainoje, kovojantiems
prieš Ukrainos Vyriausybės pajėgas.

2016 3 12
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81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV (Александр
Николаевич Ткачëв)

Identifikuojamoji informa
cija

L 67/9

Motyvai

Gimimo data:
1960 12 23

Buvęs Krasnodaro krašto gubernato
rius.

Gimimo vieta: Vyselki,
Krasnodar region
(Vyselkai, Krasnodaro
regionas)

Laikinai einančio Krymo Autonomi
nės Respublikos vadovo pareigas as
mens buvo apdovanotas medaliu „už
Krymo išlaisvinimą“ už paramą, ku
rią jis teikė neteisėtai Krymo aneksi
jai. Ta proga laikinai einantis Krymo
Autonominės Respublikos vadovo
pareigas asmuo pareiškė, kad
A. N. Tkachyov buvo vienas iš pir
mųjų pareiškusių savo paramą naujai
Krymo „vadovybei“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25

Šiuo metu Rusijos Federacijos Žemės
ūkio ministras (nuo 2015 m. balan
džio 22 d.).

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA (Екатерина

Юрьевна Губарева),
Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA (Катерина
Юрiйовнa Губарева)

Gimimo data: 1983 7 5
arba 1983 3 10
Gimimo vieta:
Kakhovka (Kherson
oblast) (Kachovka,
Chersono sritis)

Kaip buvusi vadinamoji užsienio rei
kalų ministrė buvo atsakinga už vadi
namosios Donecko Liaudies Respub
likos gynybą ir taip kenkė Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei. Be to, jos
banko sąskaita naudojama neteisė
toms separatistų grupuotėms finan
suoti. Taigi, pradėdama eiti ir eidama
šias pareigas ji rėmė veiksmus ir poli
tiką, kuriais kenkiama Ukrainos teri
toriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei. Toliau aktyviai re
mia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 7 25

Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos liaudies tarybos narė.

98.

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO (Мирослав

99.

Gimimo data:
1983 1 21

Владимирович Руденко)

Gimimo vieta:
Debalcevo (Debalcevė)

Gennadiy Nikolaiovych

Gimimo data:
1973 6 21

TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV (Геннадий

Николаевич Цыпкалов)

Gimimo vieta: Rostov
oblast (Russia) (Rostovo
sritis, Rusija)

Susijęs su „Donbaso liaudies milicija“.
Jis yra, inter alia, pareiškęs, kad jie to
liau kovos likusioje šalies teritorijoje.
Todėl M. V. Rudenko rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suvere
nitetui ir nepriklausomybei. Vadina
mosios Donecko Liaudies Respubli
kos liaudies tarybos vadinamasis liau
dies deputatas (narys).

2014 9 12

Jis pakeitė Marat Bashirov kaip vadi
namosios Luhansko Liaudies Respub
likos vadinamasis Ministras Pirminin
kas. Prieš tai veikė nereguliarioje
„Pietryčių armijoje“. Taigi, G. N. Tsyp
kalov rėmė veiksmus ir politiką, ku
riais kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei.

2014 9 12

L 67/10

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Vardas, pavardė

100.

102.

Identifikuojamoji informa
cija

2016 3 12

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Andrey Yurevich
PINCHUK (Андрей
Юрьевич Пинчук)

Galima gimimo data:
1977 12 27

Buvęs vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos „valstybės saugumo
ministras“. Susijęs su Vladimir An
tyufeyev, kuris yra atsakingas už va
dinamosios Donecko Liaudies Res
publikos Vyriausybės separatistinę
„vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vientisu
mui, suverenitetui ir nepriklausomy
bei. Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką. „Donbaso sava
norių sąjungos“ „vykdomasis direkto
rius“.

2014 9 12

Andrei Nikolaevich

Gimimo data:
1976 9 23

Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos atstovas Maskvoje. Savo pa
reiškimuose jis, inter alia, yra kalbėjęs
apie nereguliariųjų pajėgų pasiren
gimą vykdyti partizaninio karo veiks
mus ir apie ginklų sistemas, jų atim
tas iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų.
Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir ne
priklausomybei.

2014 9 12

RODKIN (Андрей

Николаевич Родкин)

Gimimo vieta: Maskva

Vienas iš „Donbaso savanorių sąjun
gos“ vadovų.

105.

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET (Михаил

116.

Gimimo data:
1971 5 23

Сергеевич Шеремет)

Gimimo vieta:
Dzhankoy (Džankojus)

Svetlana Sergeevna

Gimimo data: 1972 1 7

ZHUROVA (Светлана

Сергеевна Журова)

Gimimo vieta: Pavlovon-the-Neva (Pavlovas
prie Nevos)

Vadinamasis Krymo Ministro Pirmi
ninko
pirmasis
pavaduotojas.
M. S. Sheremet atliko svarbų vaid
menį organizuojant ir įgyvendinant
Kryme kovo 16 d. referendumą dėl
susijungimo su Rusija. Kaip prane
šama, referendumo metu M. S. Shere
met vadovavo Maskvai palankioms
„savigynos pajėgoms“ Kryme. Taigi,
jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vien
tisumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei.

2014 9 12

Valstybės Dūmos užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pirmoji pavaduo
toja. 2014 m. kovo 20 d. ji balsavo
už federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federalinių
subjektų – Krymo Respublikos ir fe
deralinės reikšmės miesto Sevastopo
lio – sudarymo Rusijos Federacijoje“
projektą.

2014 9 12

2016 3 12
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120.

Serhiy KOZYAKOV (dar
žinomas kaip Sergey
Kozyakov) (Сергей
Козьяков)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1982 9 29

L 67/11

Motyvai

Kaip buvęs „Luhansko Centrinės rin
kimų komisijos vadovo“ pareigas ei
nantis asmuo, jis buvo atsakingas už
2014 m. lapkričio 2 d. vadinamųjų
rinkimų organizavimą vadinamojoje
Luhansko Liaudies Respublikoje. Šiais
„rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos
teisė ir todėl jie yra neteisėti.
2015 m. spalio mėn. jis buvo paskir
tas vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos „teisingumo ministru“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas, taip pat organizuodamas
neteisėtus „rinkimus“, jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vien
tisumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.

121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV (dar žinomas
kaip Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович
Акимов)

Gimimo data:
1981 9 15
Gimimo vieta: Lugansk
(Luhanskas)

„Luhansko Liaudies Respublikos liau
dies tarybos“ deputatas, atstovaujan
tis „Luhansko ekonominei sąjungai“.
Buvo kandidatas 2014 m. lapkri
čio 2 d. vadinamuosiuose rinkimuose
į vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos „vadovo“ pareigas. Šiais
„rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos
teisė ir todėl jie yra neteisėti. Nuo
2014 m. yra vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos profesinių są
jungų federacijos „vadovas“.

2014 11 29

Taigi, pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas, taip pat oficialiai dalyvauda
mas kaip kandidatas neteisėtuose
„rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiks
mus ir politiką, kuriais kenkiama
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei, ir
toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV (Дмитрий

Александрович Семенов)

Gimimo data: 1963 2 3
Gimimo vieta: Maskva

Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos „Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas finansų klausi
mais“.
Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 11 29
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127.

Oleg BUGROV (Олег
Бугров)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1969 8 29

2016 3 12

Motyvai

Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos „gynybos ministras“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

134.

Alexey Yurevich
MILCHAKOV, dar

žinomas kaip Fritz,
Serbian (Алексей
Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

135.

Arseny Sergeevich
PAVLOV (dar žinomas

kaip Motorola)

Gimimo data:
1991 4 30 arba
1991 1 30
Gimimo vieta: Sankt
Peterburgas

Gimimo data: 1983 2 2
Gimimo vieta: Ukhta,
Komi (Uchta, Komija)

(ApcéHий Сергеевич
ПÁВЛОВ) (dar žinomas

Eduard Aleksandrovich
BASURIN (Эдуард

Александрович Басурин)

138.

Alexandr Vasilievich
SHUBIN (Александр
Васильевич ШУБИН)

2015 2 16

Eidamas šias pareigas jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vien
tisumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.

„Sparta Battalion“, ginkluotos separa
tistų grupuotės, dalyvaujančios ryti
nėje Ukrainoje vykstančiuose kovi
niuose veiksmuose, vadas.

2015 2 16

Eidamas šias pareigas jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vien
tisumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.

kaip Моторoла)

137.

Dalinio „Rusich“, ginkluotos separa
tistų grupuotės, dalyvaujančios ryti
nėje Ukrainoje vykstančiuose kovi
niuose veiksmuose, vadas.

Gimimo data:
1966 6 27 arba
1966 6 21

Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos Gynybos ministerijos vadi
namasis vado pavaduotojas.

Gimimo vieta: Donetsk
(Doneckas)

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

Gimimo data:
1972 5 20 arba
1972 5 30

Buvęs neteisėtos vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos vadina
masis teisingumo ministras. Nuo
2015 m. spalio mėn. vadinamosios
Luhansko
Liaudies
Respublikos
„Centrinės rinkimų komisijos“ pirmi
ninkas.

Gimimo vieta: Luhansk
(Luhanskas)

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

2015 2 16

2016 3 12
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140.

Identifikuojamoji informa
cija

Sergey Yurevich
IGNATOV (Сергей
Юрьевич ИГНАТОВ) dar
žinomas kaip

143.

Ekaterina FILIPPOVA
(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Evgeny Vladimirovich

Gimimo data:
1988 11 20
Gimimo vieta:
Krasnoarmëisk
(Krasnoarmeiskas)

Gimimo data: 1967 1 5

Владимирович
Мануйлов)

Olga BESEDINA (Ольга
Игорева БЕСЕДИНА)

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei ir toliau des
tabilizuojama padėtis šalyje.

MANUILOV (Евгений

145.

Motyvai

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos liaudies milicijos vadina
masis vyriausiasis vadas.

KUZOVLEV

141.

L 67/13

Buvusi vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos vadinamoji teisin
gumo ministrė.

2015 2 16

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias
pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos vadinamasis pajamų ir
mokesčių ministras.

2015 2 16

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

Gimimo data:
1976 12 10

Buvusi vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos vadinamoji ekono
mikos vystymosi ir prekybos minis
trė.

2015 2 16

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias
pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir dar labiau
destabilizavo padėtį Ukrainoje.

148.

Arkady Viktorovich
BAKHIN (Аркадий

Викторович Бахин)

Gimimo data: 1956 5 8
Gimimo vieta: Kaunas,
Lietuva

Buvęs Gynybos ministro pirmasis pa
vaduotojas (iki 2015 m. lapkri
čio 17 d.); eidamas šias pareigas
buvo susijęs su Rusijos pajėgų dislo
kavimo Ukrainoje rėmimu.
Pagal esamą Rusijos gynybos ministe
rijos struktūrą, eidamas šias pareigas,
jis dalyvauja formuojant ir įgyvendi
nant Rusijos Vyriausybės politiką. Šia
politika keliama grėsmė Ukrainos te
ritoriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei.

2015 2 16
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149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV (Андрей
Валерьевич Картaпoлoв)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1963 11 9
Gimimo vieta: GDR
(DDR) (VDR)

2016 3 12

Motyvai

Nuo 2015 m. lapkričio 10 d. Vakarų
karinės apygardos vadas. Buvęs Rusi
jos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Pa
grindinio operacijų departamento di
rektorius ir Generalinio štabo vado
pavaduotojas. Aktyviai dalyvauja for
muojant ir įgyvendinant Rusijos pa
jėgų karinę kampaniją Ukrainoje.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Remiantis nurodyta generalinio štabo
veikla, vykdydamas operatyvinę gin
kluotųjų pajėgų kontrolę jis aktyviai
dalyvauja formuojant ir įgyvendinant
Rusijos Vyriausybės politiką, kuria
keliama grėsmė Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir ne
priklausomybei.

SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

Pavadinimas

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

1.

Krymo Respublikos
valstybės unitarinė
įmonė
„Chernomorneftegaz“
(anksčiau žinoma kaip
„PJSC
Chernomorneftegaz“)

2014 m. kovo 17 d. „Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją,
kuria paskelbė apie įmonei „Chernomorneftegaz“ priklausančio
turto nusavinimą „Krymo Respublikos“ vardu. Taigi, Krymo
„valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2014 m. lapkri
čio 29 d. perregistruota kaip Krymo Respublikos valstybės uni
tarinė įmonė „Chernomorneftegaz“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАР
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ“).
Steigėjas: Krymo Respublikos kuro ir energetikos ministerija
(МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

2014 5 12

2.

Akcinė bendrovė „Port
Feodosia“ (anksčiau
žinoma kaip „Feodosia“)

2014 m. kovo 17 d. „Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją,
kuria paskelbė apie įmonei „Feodosia“ priklausančio turto nusa
vinimą „Krymo Respublikos“ vardu. Taigi, Krymo „valdžia“ yra
faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2015 m. vasario 9 d. perregist
ruota kaip akcinė bendrovė „Port Feodosia“ (ОБЩЕСТВО С ОГРА
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ“). Steigėjas:
Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

2014 5 12

10.

Vadinamoji Donbaso
liaudies milicija
(„Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса“)

Neteisėta ginkluota separatistų grupuotė, atsakinga už kovą su
Ukrainos Vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis
į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

2014 7 25

Inter alia, ši karinė grupuotė perėmė kelių vyriausybės pastatų
Rytų Ukrainoje kontrolę 2014 m. balandžio mėn. pradžioje,
taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei.
Jos buvęs vadas Pavel Gubarev yra atsakingas už regioninės val
džios pastato Donecke užėmimą kartu su prorusiškomis pajėgo
mis ir pasiskelbimą „liaudies gubernatoriumi“.

2016 3 12
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L 67/15
Įtraukimo į
sąrašą data

Pavadinimas

Motyvai

13.

Sevastopolio miesto
valstybės unitarinė
įmonė „Sevastopol
seaport“ (anksčiau
žinoma kaip valstybės
įmonė „Sevastopol
commercial seaport“
Государственное
предприятие
„Севастопольский
морской торговый порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Sevastopolski morskoy
torgovy port)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. kovo 17 d. „Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliu
ciją Nr. 1757-6/14 „Dėl kai kurių bendrovių, priklausančių
Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacio
nalizavimo“, kuria skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu
nusavinamas valstybės įmonei „Sevastopol commercial seaport“
priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžia“ yra faktiškai konfis
kavusi šią įmonę. Pagal prekybos apimtį tai yra didžiausias ko
mercinis jūrų uostas Kryme. 2014 m. birželio 6 d. perregist
ruota kaip Sevastopolio miesto valstybės unitarinė įmonė „Se
vastopol seaport“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ“).
Steigėjas: Sevastopolio valdžia (Правительство Севастополя).

2014 7 25

14.

Akcinė bendrovė
„Kerch seaport“ /
„Kamysh-Burun“.
(anksčiau žinoma kaip
valstybės įmonė „Kerch
commercial sea port“
Государственное
предприятие
„Керченский морской
торговый порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. kovo 17 d. „Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliu
ciją Nr. 1757-6/14 „Dėl kai kurių bendrovių, priklausančių
Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacio
nalizavimo“, o 2014 m. kovo 26 d. – rezoliuciją Nr. 1865-6/14
„Dėl valstybės įmonės „Crimean Sea Ports“ („О Государственном
предприятии „Крьмские морские порть“)“, kuriomis skelbiama,
kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei
„Kerch commercial sea port“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo
„valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. Pagal prekybos
apimtį tai yra antras pagal dydį komercinis jūrų uostas Kryme.
2014 m. gruodžio 9 d. perregistruota kaip akcinė bendrovė
„Kerch seaport“ „Kamysh-Burun“(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУ
РУН“). Steigėjai: Akcinė bendrovė „Vostok-Capital“, įregistruo
ta Donecke, Ukrainoje (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ“); akcinė bendrovė „Vos
tok“, įregistruota Donecke, Ukrainoje (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК“); akcinė bendrovė „Alt
com Invest-Stroi“, įregistruota Donecke, Ukrainoje (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ“)
ir akcinė bendrovė „Altcom-Beton“, įregistruota Borispolyje,
Ukrainoje (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
„АЛЬТКОМ-БЕТОН“).

2014 7 25

15.

Krymo Respublikos
valstybės unitarinė
įmonė „Universal-Avia“
(anksčiau žinoma kaip
valstybės įmonė
„Universal-Avia“,
Государственное
предприятие
„Универсал-Авиа“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. kovo 24 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą „Dėl valstybinės įmonės“ Gosudarstvenoye
predpriyatiye Universal-Avia“ („О Государственном предприятии
„Универсал-Авиа“)“ Nr. 1794-6/14, kuriuo skelbiama, kad
„Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Uni
versal-Avia“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžia“ yra fak
tiškai konfiskavusi šią įmonę. 2015 m. sausio 15 d. perregist
ruota kaip Krymo Respublikos valstybės unitarinė įmonė „Uni
versal-Avia“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕС
ПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА“). Steigėjas: Krymo Respubli
kos transporto ministerija (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБ
ЛИКИ КРЫМ).

2014 7 25
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Įtraukimo į
sąrašą data

Pavadinimas

Motyvai

16.

Rusijos Federacijos
Prezidento
administracijos
federalinė valstybės
biudžetinė įmonė
„Sanatorium Nizhnyaya
Oreanda“ (anksčiau
žinoma kaip sanatorija
„Nizhnyaya Oreanda“
Санаторий „Нижняя
Ореанда“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. kovo 21 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą „Dėl sanatorijų ir kurortų asociacijos sukū
rimo klausimų“ Nr. 1767-6/14, kuriuo skelbiama, kad „Krymo
Respublikos“ vardu nusavinamas sanatorijai „Nizhnyaya
Oreanda“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžia“ yra faktiš
kai konfiskavusi šią įmonę. 2014 m. spalio 9 d. perregistruota
kaip Rusijos Federacijos Prezidento administracijos federalinė
valstybės biudžetinė įmonė „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“
(ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „СА
НАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Steigėjas: Rusijos Federacijos Prezi
dento administracija (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

2014 7 25

18.

Rusijos Federacijos
Prezidento
administracijos
federalinė valstybės
biudžetinė įmonė
„Production-Agrarian
Union „Massandra“
(anksčiau žinoma kaip
valstybės koncernas
„National Association of
producers „Massandra““
Национальное
производственно
аграрное объединение
„Массандра“
Nacionalnoye
proizvodstvenno
agrarnoye obyedinenye
„Massandra“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.
Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 18366/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir or
ganizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės
nacionalizavimo“ pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Res
publikos“ vardu nusavinamas valstybės koncernui „National As
sociation of producers „Massandra“ priklausantis turtas. Taigi,
Krymo „valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2014 m.
rugpjūčio 1 d. perregistruota kaip Rusijos Federacijos Prezidento
administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė „Produc
tion-Agrarian Union 'Massandra“ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБ
ЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Steigėjas: Rusijos Federacijos Prezidento
administracija (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ).

2014 7 25

19.

Krymo Respublikos
valstybės unitarinė
įmonė „National
Institute of Wine
„Magarach“ (anksčiau
žinoma kaip „State
enterprise Magarach of
the national institute of
wine“) Государственное
предприятие Агрофирма
„Магарач“
Национального
института винограда и
вина „Магарач“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma Magarach“
nacionalnogo instituta
vinograda i vina
„Magarach“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.
Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 18366/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir or
ganizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės
nacionalizavimo“ pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Res
publikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Gosudarstve
noye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo insti
tuta vinograda i vina „Magarach“ priklausantis turtas. Taigi,
Krymo „valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2015 m.
sausio 15 d. perregistruota kaip Krymo Respublikos valstybės
unitarinė įmonė „National Institute of Wine „Magarach““ (ГОСУ

2014 7 25

ДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НА
ЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНО
ГРАДА И ВИНА „МАГАРАЧ“). Steigėjas: Krymo Respublikos žemės
ūkio ministerija (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБ
ЛИКИ КРЫМ).

2016 3 12
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20.

23.

Pavadinimas

Motyvai

Krymo Respublikos
valstybės unitarinė
įmonė „Factory of
sparkling wine „Novy
Svet“ (anksčiau žinoma
kaip valstybės įmonė
„Factory of sparkling
wine Novy Svet“
Государственное
предприятие Завод
шампанских вин „Новый
свет“ Gosudarstvenoye
predpriyatiye „Zavod
shampanskykh vin
Novy Svet“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.
Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 18366/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir or
ganizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės
nacionalizavimo „pakeitimų“, kuriuo skelbiama, kad „Krymo
Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Zavod sham
panskykh vin Novy Svet“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „val
džia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2015 m. sausio 4 d.
perregistruota kaip Krymo Respublikos valstybės unitarinė
įmonė „Factory of sparkling wine „Novy Svet“ (ГОСУДАРСТВЕН

RUSSIAN NATIONAL
COMMERCIAL BANK
(Rusijos nacionalinis
komercinis bankas)

Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, Rusijos nacio
nalinis komercinis bankas (Russian National Commercial Bank)
(RNCB) visiškai perėjo vadinamosios Krymo Respublikos nuosa
vybėn. Jis tapo dominuojančiu subjektu rinkoje, nors prieš
aneksiją Kryme jokios veiklos nevykdė. Supirkdamas ar perim
damas Kryme veikusių besitraukiančių bankų filialus, Rusijos
nacionalinis komercinis bankas materialiai ir finansiškai rėmė
Rusijos vyriausybės veiksmus integruoti Krymą į Rusijos Federa
ciją, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui.

РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

L 67/17
Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25

НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД
ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ СВЕТ“). Steigėjas: Krymo Respublikos
žemės ūkio ministerija (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

2014 7 30
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TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/354
2016 m. kovo 11 d.
kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į
padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 1 dalis
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į
padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje (1), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2014 m. kovo 10 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 224/2014;

(2)

2016 m. kovo 7 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
rezoliuciją 2127 (2013), įtraukė vieną asmenį ir vieną subjektą į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos
ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 11 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
A.G. KOENDERS

(1) OL L 70, 2014 3 11, p. 1.

2016 3 12
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PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas papildomas šiais įrašais:
A. Asmenys

„9. Joseph KONY (dar žinomas kaip: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)
Pareigos: Viešpaties pasipriešinimo armijos vadas
Gimimo data: a) 1959 m.; b) 1960 m.; c) 1961 m.; d) 1963 m.; e) 1964 m. rugsėjo 18 d.; f) 1965 m.;
g) (1961 m. rugpjūčio mėn.); h) (1961 m. liepos mėn.); i) 1961 m. sausio 1 d. j); (1963 m. balandžio mėn.)
Gimimo vieta: a) Palaro kaimas, Palaro parapija, Omoro apskritis, Gulu rajonas, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu,
Uganda, c) Atiakas, Uganda
Pilietybė: Ugandos pasas
Adresas: a) Vakaga, Centrinės Afrikos Respublika; b) Aukštutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika;
c) Žemutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika; d) Aukštutinis Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika;
e) Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika; f) Aukštutinis Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; g) Žemutinis
Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; h) (Deklaruotas adresas: Kafia Kingi (teritorija, esanti Sudano ir Pietų
Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas). Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties
pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano).
Įtraukimo į sąrašą data: 2016 m. kovo 7 d.
Kita informacija:
Kony yra Viešpaties pasipriešinimo armijos (VPA) įkūrėjas ir vadovas (CFe.002). Jo vadovaujama VPA dalyvavo
vykdant tūkstančių civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. VPA atsakinga už
šimtų fizinių asmenų pagrobimą, perkėlimą, seksualinio smurto prieš juos panaudojimą ir žudymą visoje
Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), taip pat civilių gyventojų nuosavybės grobstymą ir naikinimą. Tėvo
vardas – Luizi Obol. Motinos vardas – Nora Obol.
Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:
Joseph Kony į sąrašą buvo įtrauktas 2016 m. kovo 7 d. pagal Rezoliucijos 2262 (2016) 12 punktą ir 13 punkto
b, c ir d papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR,
arba remia tokius veiksmus“; „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių
teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR,
įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius
etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą,
planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu“; „verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos
naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdamas taikomą tarptautinę teisę“; ir „teikia paramą
ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodamas gamtos išteklius įskaitant deimantus,
auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudamas CAR arba iš jos“.
Papildoma informacija:
Kony įkūrė Viešpaties pasipriešinimo armiją (VPA) ir apibūdinamas kaip grupuotės įkūrėjas, religinis vadovas,
pirmininkas ir vyriausiasis vadas. VPA susiformavo XX a. 9-tąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje ir dalyvavo
vykdant tūkstančių civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. Didėjant kariniam
spaudimui 2005 m. ir 2006 m. Kony įsakė VPA pasitraukti iš Ugandos. Nuo to laiko VPA veikia Kongo
Demokratinėje Respublikoje (KDR), CAR, Pietų Sudane ir, kaip pranešama, Sudane.
VPA vadovas Kony rengia ir įgyvendina VPA strategiją, įskaitant nuolatinius įsakymus pulti civilius gyventojus ir
su jais žiauriai elgtis. Nuo 2013 m. gruodžio mėn. Joseph Kony vadovaujama VPA pagrobė, perkėlė šimtus
fizinių asmenų, naudojo prieš juos seksualinį smurtą ir juos žudė visoje CAR, taip pat grobstė ir naikino civilių
gyventojų nuosavybę. Savo veiklą VPA yra sutelkusi rytinėje CAR dalyje ir, kaip pranešama, Kafia Kingi
(teritorijoje, esančioje Sudano ir Pietų Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas, tačiau
jos karinę kontrolę vykdo VPA); VPA puldinėja kaimus ir grobia maistą bei atsargas. Kovotojai rengia pasalas,
kad užpultų į VPA išpuolius reaguojančias saugumo pajėgas ir pavogtų jų įrangą, be to, VPA kovotojai taip pat
puldinėja ir plėšikauja kaimuose, kuriuose nėra karinių pajėgų. VPA taip pat suintensyvino išpuolius prieš
deimantų ir aukso kasyklas.
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Tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs Kony arešto orderį. TBT kaltina Kony dėl dvylikos nusikaltimų
prieš žmoniškumą punktų, įskaitant žudymą, pavertimą vergu, pavertimą seksualiniu vergu, išprievartavimą,
nežmoniškus veiksmus, dėl kurių patiriama sunkių kūno sužalojimų ir kančių, taip pat dėl dvidešimt vieno karo
nusikaltimo punkto, įskaitant žudymą, žiaurų elgesį su civiliais gyventojais, tyčinius išpuolius prieš civilius
gyventojus, plėšikavimą, prievartavimo skatinimą ir jaunesnių nei 15 metų vaikų įtraukimą į nusikalstamą veiką,
juos pagrobiant.
Kony davė nuolatinius įsakymus sukilėliams kovotojams grobti deimantus ir auksą iš tradicinių kalnakasių
rytinėje CAR dalyje. Kaip pranešama, kai kurias iš šių naudingųjų iškasenų Kony grupuotė pervežė į Sudaną arba
juos pardavė vietos civiliams gyventojams ir buvusios organizacijos „Seleka“ nariams.
Kony taip pat įsakė savo kovotojams nelegaliai medžioti dramblius Kongo Demokratinės Respublikos Garambos
nacionaliniame parke; šių dramblių iltys, kaip pranešama, buvo pervežamos per rytinę CAR dalį į Sudaną,
kuriame vyresnieji VPA pareigūnai, kaip pranešama, jomis prekiavo su Sudano prekeiviais ir vietos pareigūnais.
Prekyba dramblio kaulu yra svarbus Kony grupuotės pajamų šaltinis. Nuo 2015 m. sausio mėn. 500Viešpaties
pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano.“
B. Subjektai

„2. VIEŠPATIES PASIPRIEŠINIMO ARMIJA (dar žinoma kaip: a) VPA; b) Viešpaties pasipriešinimo judėjimas (VPJ);
c) Viešpaties pasipriešinimo judėjimas / armija (VPJ/A)
Adresas: a) Vakaga, Centrinės Afrikos Respublika; b) Aukštutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika;
c) Žemutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika; d) Aukštutinis Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika;
e) Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika; f) Aukštutinis Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; g) Žemutinis
Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; h) (Deklaruotas adresas: Kafia Kingi (teritorija, esanti Sudano ir Pietų
Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas). Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties
pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano).
Įtraukimo į sąrašą data: 2016 m. kovo 7 d.
Kita informacija: Susiformavo XX a. 9-tąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje. Dalyvavo vykdant tūkstančių
civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą Centrinėje Afrikoje, įskaitant šimtus gyventojų Centrinės Afrikos
Respublikoje. Jai vadovauja Joseph Kony.
Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:
Viešpaties pasipriešinimo armija į sąrašą buvo įtraukta 2016 m. kovo 7 d. pagal Rezoliucijos 2262 (2016)
12 punktą ir 13 punkto b, c ir d papunkčius, kadangi ji „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai,
stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „yra susijusi su veiksmų, kuriais pažeidžiama
atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių
suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus
nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat
grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu“; „verbuoja vaikus dalyvauti
ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdama taikomą
tarptautinę teisę“; ir „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodama
gamtos išteklius įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudama CAR
arba iš jos“.
Papildoma informacija:
VPA susiformavo XX a. 9-tąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje ir dalyvavo vykdant tūkstančių civilių
gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. Didėjant kariniam spaudimui 2005 m. ir
2006 m. VPA vadovas Joseph Kony įsakė VPA pasitraukti iš Ugandos. Nuo to laiko VPA veikia Kongo Demokra
tinėje Respublikoje (KDR), CAR, Pietų Sudane ir, kaip pranešama, Sudane.
Nuo 2013 m. gruodžio mėn. VPA pagrobė ir perkėlė šimtus fizinių asmenų, naudojo prieš juos seksualinį
smurtą ir juos žudė visoje CAR, taip pat grobstė ir naikino civilių gyventojų nuosavybę. Savo veiklą VPA yra
sutelkusi rytinėje CAR dalyje ir, kaip pranešama, Kafia Kingi (teritorijoje, esančioje Sudano ir Pietų Sudano
pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas, tačiau jos karinę kontrolę vykdo VPA); VPA puldinėja
kaimus ir grobia maistą bei atsargas. Kovotojai rengia pasalas, kad užpultų į VPA išpuolius reaguojančias
saugumo pajėgas ir pavogtų jų įrangą, be to, VPA kovotojai taip pat puldinėja ir plėšikauja kaimuose, kuriuose
nėra karinių pajėgų. VPA taip pat suintensyvino išpuolius prieš deimantų ir aukso kasyklas.
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VPA būrius dažnai lydi belaisviai, kurie verčiami dirbti nešikais, virėjais ir būti seksualiniais vergais. VPA vykdo
smurtą dėl lyties, be kita ko, prievartauja moteris ir mergaites.
2013 m. gruodžio mėn. Aukštutiniame Kotto VPA pagrobė dešimtis žmonių. Teigiama, kad nuo 2014 m.
pradžios VPA dalyvavo šimtų civilių gyventojų pagrobimuose CAR.
2014 m. pradžioje VPA kovotojai kelis kartus puolė rytinėje Centrinės Afrikos Respublikos Aukštutinio
Mbomou prefektūros dalyje esantį Obo kaimą.
2014 m. gegužės–liepos mėn. VPA toliau puldinėjo Obo ir kitas pietrytinėje CAR dalyje esančias vietoves, be
kita ko, birželio mėn. pradžioje surengė akivaizdžiai koordinuojamus išpuolius ir grobimus Mbomou
prefektūroje.
Bent nuo 2014 m. VPA dalyvavo nelegaliai medžiojant dramblius ir vykdant neteisėtą prekybą drambliais,
siekdama gauti pajamų. Kaip pranešama, VPA neteisėtai į Darfūrą gabena šiaurinėje KDR dalyje esančiame
Garambos nacionaliniame parke gautą dramblio kaulą, kad jį pardavusi galėtų įsigyti ginklų ir atsargų. Kaip
pranešama, VPA gabena brakonierių nelegaliai sumedžiotų dramblių iltis per CAR į Darfūrą ir Sudaną, kad jas
parduotų. Be to, 2014 m. pradžioje Kony, kaip pranešama, įsakė VPA kovotojams grobti deimantus ir auksą iš
rytinėje CAR dalyje dirbančių kalnakasių ir išvežti juos į Sudaną. Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties
pasipriešinimo armijos kovotojų buvo, kaip pranešama, išvaryta iš Sudano.
2015 m. vasario mėn. pradžioje sunkiaisiais ginklais apsiginklavę VPA kovotojai pagrobė Kpangbayanga ir
Aukštutinio Mbomou civilius gyventojus ir pavogė maisto atsargų.
2015 m. balandžio 20 d. VPA užpuolė pietrytinėje CAR dalyje esantį Ndambissoua, pagrobė vaikus ir privertė
daugumą kaimo gyventojų bėgti iš savo namų. O 2015 m. liepos mėn. pradžioje VPA užpuolė kelis pietuose
esančios Aukštutinio Kotto prefektūros kaimus; išpuolių metu vykdyti plėšimai, smurtas prieš civilius gyventojus,
deginti jų namai ir grobti žmonės.
Nuo 2016 m. sausio mėn. Mbomou, Aukštutiniame Mbomou ir Aukštutiniame Kotto suaktyvėjo VPA
priskiriami išpuoliai; šių išpuolių metu ypač nukentėjo Aukštutiniame Kotto esančios kalnakasybos vietos. Šių
išpuolių metu vykdyti plėšimai, smurtas prieš civilius gyventojus, naikintas turtas ir grobti žmonės. Dėl jų
gyventojai buvo priversti persikelti, o apie 700 asmenų pasitraukė į Bria.“
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/355
2016 m. kovo 11 d.
kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo
nuostatos dėl gyvūninės kilmės maistinės želatinos, maistinio kolageno ir labai rafinuotų maistinių
produktų
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį
konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 maisto tvarkymo subjektams nustatyti konkretūs gyvūninių maisto produktų
higienos reikalavimai. Tame reglamente visų pirma nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai turi laikytis specialių
žaliavų, skirtų gaminti maistinę želatiną ir maistinį kolageną, reikalavimų;

(2)

būtina užtikrinti, kad žaliavos, skirtos gaminti maistinę želatiną ir maistinį kolageną, būtų gautos iš šaltinių,
atitinkančių Sąjungos teisės aktuose nustatytus visuomenės ir gyvūnų sveikatos reikalavimus;

(3)

Sąjunga yra labai priklausoma nuo žaliavų, skirtų gaminti želatiną ir kolageną, importo. Įmonės, gaminančios
tokias žaliavas, jas specialiai apdoroja, kad visuomenės ir gyvūnų sveikatai dėl tų žaliavų nekiltų pavojaus. Todėl
yra tikslinga leisti tokius apdorojimo būdus prieš pateikimą Sąjungos rinkai;

(4)

tikslinga pritaikyti kolageno gamybos proceso reikalavimus, kad būtų galimi tam tikri praktiniai pakeitimai, jei dėl
to pakeitimo nepasikeičia visuomenės sveikatos apsaugos lygis;

(5)

želatinos ir kolageno liekanų koncentracijos tikrinimo analizės metodai turėtų būti pritaikyti prie tinkamiausių ir
naujausių patvirtintų metodų;

(6)

siekiant užtikrinti tam tikrų labai rafinuotų produktų saugą, ES nuostatų įgyvendinimą ir sąžiningą konkurenciją
žaliavų iš Sąjungos ir iš trečiųjų šalių atžvilgiu, yra tikslinga suderinti sąlygas ir nustatyti specialius tam tikrų
gyvūninės kilmės labai rafinuotų maistinių produktų gamybos reikalavimus. kitų gyvūninių produktų, dėl kurių
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priede nenustatyta specialių reikalavimų, importas toliau leidžiamas pagal
Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1079/2013 (2).

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

(1) OL L 139, 2004 4 30, p. 55.
(2) 2013 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1079/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB)
Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (OL L 292, 2013 11 1, p. 10).
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas iš dalies keičiamas taip:
1) XIV skirsnis iš dalies keičiamas taip:
a) I skyriaus 4 dalis pakeičiama taip:
„4. a) Žaliavos, kurios niekaip nebuvo konservuotos, išskyrus atšaldymą, užšaldymą arba greitąjį užšaldymą, turi
būti gautos iš įmonių, įregistruotų arba patvirtintų laikantis Reglamento (EB) Nr. 852/2004 arba pagal šį
reglamentą.
b) Gali būti naudojamos tokios apdorotos žaliavos:
i)

kaulai, išskyrus nurodytą pavojingą medžiagą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 999/2001
3 straipsnio 1 dalies g punkte, gauti iš įmonių, kurios yra kontroliuojamos kompetentingos institucijos
ir įtrauktos į jos sąrašą, ir kurie buvo apdoroti vienu iš tokių būdų:
— susmulkinti į maždaug 15 mm gabalėlius ir iš jų karštu vandeniu pašalinti riebalai (ne trumpiau
kaip 30 min temperatūrai esant ne mažesnei kaip 70 °C, ne trumpiau kaip 15 min temperatūrai
esant ne mažesnei kaip 80 °C ir ne trumpiau kaip 10 min temperatūrai esant ne mažesnei kaip
90 °C), tada atskirti ir nuplauti bei ne trumpiau kaip 20 min džiovinti karšto oro srove pradinei
temperatūrai esant ne mažesnei kaip 350 °C, arba 15 min džiovinti karšto oro srove pradinei
temperatūrai esant daugiau kaip 700 °C;
— mažiausiai 42 dienas džiovinti saulėje vidutinėje bent 20 °C temperatūroje;
— taip apdoroti rūgštimi, kad pH visoje žaliavoje liktų mažesnis nei 6 bent valandą iki džiovinimo;

ii) ūkyje auginamų atrajojančiųjų gyvūnų kailiai ir odos, kiaulių odos, naminių paukščių odos ir laukinių
medžiojamųjų gyvūnų kailiai ir odos, gauti iš įmonių, kurios yra kontroliuojamos kompetentingos
institucijos ir įtrauktos į jos sąrašą, ir kurie buvo apdoroti vienu iš tokių būdų:
— apdoroti šarmu, kad pH būtų > 12 visoje žaliavoje, po to mažiausiai septynias dienas sūdyti;
— mažiausiai 42 dienas džiovinti ne žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje;
— apdoroti rūgštimi, kad pH liktų mažesnis kaip 5 žaliavų viduje mažiausiai vieną valandą;
— apdoroti šarmu, kad visos žaliavos pH būtų > 12 bent 8 valandas;
iii) kaulai, išskyrus nurodytą pavojingą medžiagą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 999/2001
3 straipsnio 1 dalies g punkte, ūkyje auginamų atrajojančiųjų gyvūnų kailiai ir odos, kiaulių odos,
naminių paukščių odos, žuvų odos ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų kailiai ir odos, kurie niekaip
nebuvo konservuoti, išskyrus i arba ii punktuose nurodytus būdus ir yra gauti iš įmonių, registruotų
arba patvirtintų pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004 arba pagal šį reglamentą.
B punkto ii papunkčio dviejų pirmųjų įtraukų atveju, apdorojimo trukmė gali apimti vežimo laiką.
B punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos apdorotos žaliavos turi būti gautos iš:
— skerdykloje paskerstų naminių ir ūkyje auginamų atrajojančiųjų gyvūnų, kiaulių ir naminių paukščių ir jų
skerdenų, kuriuos patikrinus prieš skerdimą ir po skerdimo buvo nustatyta, kad jie yra tinkami maistui,
arba
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— paskerstų laukinių medžiojamųjų gyvūnų, kurių skerdenos patikrintos po skerdimo ir nustatyta, kad jos
tinkamos maistui.“
b) II skyrius papildomas 3 dalimi:
„3. Atlikus Direktyvoje 97/78/EB nustatytus veterinarinius patikrinimus ir nepažeidžiant tos direktyvos
8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, žaliavos maistinei želatinai gaminti, prie kurių reikia pridėti veteri
narijos sertifikatus, turi būti vežamos tiesiai į įmonės paskirties vietą.
Turi būti imamasi visų atsargumo priemonių, įskaitant saugų gyvūninių produktų, atliekų, nepanaudotų arba
perteklinių medžiagų sunaikinimą, siekiant išvengti ligų perdavimo gyvūnams pavojaus.“
c) IV skyrius pakeičiamas taip:
„IV SKYRIUS: GALUTINIŲ PRODUKTŲ REIKALAVIMAI

Maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad nebūtų viršijamos šioje lentelėje želatinai nustatytos liekanų ribos:
Liekana

Riba

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Europos farmakopėja, naujausias leidimas)

50 ppm

H2O2 (Europos farmakopėja, naujausias leidimas)

10 ppm“

2) XV skirsnis iš dalies keičiamas taip:
a) Įžangos 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Kolageną gaminantys maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šio skirsnio reikalavimų.
Nepažeidžiant kitų nuostatų, iš kolageno gauti produktai turi būti pagaminti iš kolageno, atitinkančio šio
skirsnio reikalavimus.“
b) I skyriaus 4 dalis pakeičiama taip:
„4. a) Žaliavos, kurios niekaip nebuvo konservuotos, išskyrus atšaldymą, užšaldymą arba greitąjį užšaldymą, turi
būti gautos iš įmonių, įregistruotų arba patvirtintų laikantis Reglamento (EB) Nr. 852/2004 arba pagal šį
reglamentą.
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b) Gali būti naudojamos tokios apdorotos žaliavos:
i)

kaulai, išskyrus nurodytą pavojingą medžiagą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 999/2001
3 straipsnio 1 dalies g punkte, gauti iš kontroliuojamų ir kompetentingos institucijos įtrauktų į sąrašą
įmonių, ir kurie buvo apdoroti vienu iš šių būdų:
— susmulkinti į maždaug 15 mm gabalėlius ir iš jų karštu vandeniu pašalinti riebalai (ne trumpiau
kaip 30 min temperatūrai esant ne mažesnei kaip 70 °C, ne trumpiau kaip 15 min temperatūrai
esant ne mažesnei kaip 80 °C ir ne trumpiau kaip 10 min temperatūrai esant ne mažesnei kaip
90 °C), tada atskirti ir nuplauti bei ne trumpiau kaip 20 min džiovinti karšto oro srove pradinei
temperatūrai esant ne mažesnei kaip 350 °C, arba 15 min džiovinti karšto oro srove pradinei
temperatūrai esant daugiau kaip 700 °C;
— mažiausiai 42 dienas džiovinti saulėje vidutinėje bent 20 °C temperatūroje;
— taip apdoroti rūgštimi, kad pH visoje žaliavoje liktų mažesnis nei 6 bent valandą iki džiovinimo;

ii) ūkyje auginamų atrajojančiųjų gyvūnų kailiai ir odos, kiaulių odos, naminių paukščių odos ir laukinių
medžiojamųjų gyvūnų kailiai ir odos, gauti iš įmonių, kurios yra kontroliuojamos kompetentingos
institucijos ir įtrauktos į jos sąrašą, ir kurie buvo apdoroti vienu iš tokių būdų:
— apdoroti šarmu, kad pH būtų > 12 visoje žaliavoje, po to mažiausiai septynias dienas sūdyti;
— mažiausiai 42 dienas džiovinti ne žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje;
— apdoroti rūgštimi, kad pH liktų mažesnis kaip 5 žaliavų viduje mažiausiai vieną valandą;
— apdoroti šarmu, kad visos žaliavos pH būtų > 12 bent 8 valandas;
iii) kaulai, išskyrus nurodytą pavojingą medžiagą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 999/2001
3 straipsnio 1 dalies g punkte, ūkyje auginamų atrajojančiųjų gyvūnų kailiai ir odos, kiaulių odos,
naminių paukščių odos, žuvų odos ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų kailiai ir odos, kurios niekaip
nebuvo konservuotos, išskyrus i arba ii punktuose nurodytus būdus ir yra gautos iš įmonių, registruotų
arba patvirtintų pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004 arba pagal šį reglamentą.
B punkto ii papunkčio dviejų pirmųjų įtraukų atveju, apdorojimo trukmė gali apimti vežimo laiką.
B punkte nurodytos apdorotos žaliavos turi būti gautos iš:
— skerdykloje paskerstų naminių ir ūkyje auginamų atrajojančiųjų gyvūnų, kiaulių ir naminių paukščių ir jų
skerdenų, kuriuos patikrinus prieš skerdimą ir po skerdimo buvo nustatyta, kad jie yra tinkami maistui,
arba
— paskerstų laukinių medžiojamųjų gyvūnų, kurių skerdenos patikrintos po skerdimo ir nustatyta, kad jos
tinkamos maistui.“
c) II skyrius papildomas 3 dalimi:
„3. Atlikus Direktyvoje 97/78/EB nustatytus veterinarinius patikrinimus ir nepažeidžiant tos direktyvos
8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, žaliavos maistiniam kolagenui gaminti, prie kurių reikia pridėti veteri
narijos sertifikatus, turi būti vežamos tiesiai į įmonės paskirties vietą.
Turi būti imamasi visų atsargumo priemonių, įskaitant saugų gyvūninių produktų, atliekų, nepanaudotų arba
perteklinių medžiagų sunaikinimą, siekiant išvengti ligų perdavimo gyvūnams pavojaus.“
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d) III skyriaus 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Vykdant kolageno gamybos procesą turi būti užtikrinta, kad:
a) visai atrajojančiųjų gyvūnų kaulų medžiagai, gautai iš šalyse ir regionuose, kurie pagal Reglamento (EB)
Nr. 999/2001 5 straipsnį priskiriami kontroliuojamos ar nenustatytos GSE rizikos kategorijai, atsivestų,
išaugintų arba paskerstų gyvūnų, būtų taikomas procesas, užtikrinantis, kad visa kaulų medžiaga būtų
susmulkinama, iš jos karštu vandeniu būtų pašalinami riebalai ir ji būtų apdorojama praskiesta druskos
rūgštimi (ne mažesnės nei 4 % koncentracijos ir pH < 1,5) ne trumpiau nei dvi dienas; po šio apdorojimo
turi būti rūgštimi ar šarmu sureguliuojamas pH, po to
i) vieną ar kelis kartus skalaujant ir atliekant bent vieną iš šių procesų:
— filtravimą,
— malimą,
— ekstruziją,
ii) arba taikant bet kokį kitą patvirtintą lygiavertį procesą;
b) žaliavos, išskyrus nurodytąsias a punkte, turi būti apdorojamos plaunant, rūgštimi ar šarmu sureguliuojant
pH, po to:
i) vieną ar kelis kartus skalaujant ir atliekant bent vieną iš šių procesų:
— filtravimą,
— malimą,
— ekstruziją,
ii) arba taikant bet kokį kitą patvirtintą lygiavertį procesą.“
e) IV skyrius pakeičiamas taip:
„IV SKYRIUS: GALUTINIŲ PRODUKTŲ REIKALAVIMAI

Maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad kolagene nustatytų liekanų ribos neviršytų numatytų šioje lentelėje.
Liekana

Riba

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm
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Liekana

Riba

Zn

50 ppm

SO2 (Europos farmakopėja, naujausias leidimas)

50 ppm

H2O2 (Europos farmakopėja, naujausias leidimas)

10 ppm“

3) Įterpiamas XVI skirsnis:
„XVI SKIRSNIS: LABAI RAFINUOTI CHONDROITINO SULFATAS, HIALURONO RŪGŠTIS, KITI HIDROLIZUOTI KREMZLIŲ
PRODUKTAI, CHITOZANAS, GLIUKOZAMINAS, ŠLIUŽO FERMENTAS, ŽUVŲ KLIJAI IR AMINORŪGŠTYS

1. Maisto tvarkymo subjektai, gaminantys tokius labai rafinuotus gyvūninės kilmės produktus:
a) chondroitino sulfatą,
b) hialurono rūgštį,
c) kitus hidrolizuotus kremzlių produktus,
d) chitozaną,
e) gliukozaminą,
f) šliužo fermentą,
g) žuvų klijus,
h) aminorūgštis, kurie yra leidžiami kaip maisto priedai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 1333/2008 (*),
turi užtikrinti, kad dėl taikyto žaliavų apdorojimo būdo būtų panaikintas bet koks pavojus gyvūnų arba
visuomenės sveikatai.
2. 1 dalyje nurodytų labai rafinuotų produktų gamybai naudojamos žaliavos turi būti gautos iš:
a) skerdykloje paskerstų gyvūnų, įskaitant jų plunksnas, ir jų skerdenų, kuriuos patikrinus prieš skerdimą ir po
skerdimo buvo nustatyta, kad jie yra tinkami maistui, arba;
b) žuvininkystės produktų pagal VIII skirsnį.
Žmonių plaukai negali būti naudojami kaip šaltinis aminorūgštims gaminti.
(*) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų
(OL L 354, 2008 12 31, p. 16).“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

2016 3 12

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 67/29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/356
2016 m. kovo 11 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72,
(EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių
sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde
rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes
produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskai
čiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų
įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio
reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas ( )

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų no
menklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, su
sijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.

2016 3 12

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 67/31

SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/357
2016 m. sausio 15 d.
dėl pozicijos, kurią Europos Sąjunga turi priimti ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos
Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos taryboje dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos
Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros veikloje stebėtojos
teisėmis ir susijusių jo sąlygų pagal Reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 ir 5 straipsnius, įskaitant
nuostatas, susijusias su dalyvavimu Agentūros vykdomose iniciatyvose, finansine įmoka ir
personalu
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 352 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

1997 m. gruodžio mėn. Liuksemburgo Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad dalyvavimas Sąjungos
agentūrose yra būdas paspartinti pasirengimo narystei strategijos įgyvendinimą. Tos Europos Vadovų Tarybos
išvadose nustatyta, kad Sąjungos 'agentūros, kuriose galės dalyvauti šalys kandidatės, bus nurodomos kiekvienu
konkrečiu atveju';

(2)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 168/2007 (1) numatyta, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau –
Agentūra) veikloje galės dalyvauti šalys kandidatės pagal jo 4 ir 5 straipsnius;

(3)

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pritaria Agentūros uždaviniams bei tikslams ir Agentūros užduočių
mastui ir apibūdinimui, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 168/2007;

(4)

buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos galutinis tikslas yra tapti Sąjungos nare, o šį tikslą įvykdyti jai
padės dalyvavimas Agentūroje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis
Pozicija, kurią Europos Sąjunga turi priimti ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir
asociacijos taryboje dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos pagrindinių
teisių agentūros veikloje stebėtojos teisėmis ir susijusių jo sąlygų, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu ES ir
buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimo projektu.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 15 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

(1) 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (OL L 53,
2007 2 22, p. 1).
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PROJEKTAS

ES IR BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS STABILIZACIJOS IR
ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. …/2016
… m. … … d.
dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos pagrindinių
teisių agentūros veikloje stebėtojos teisėmis ir susijusių jo sąlygų pagal Tarybos reglamento (EB)
Nr. 168/2007 4 ir 5 straipsnius, įskaitant nuostatas, susijusias su dalyvavimu Agentūros vykdomose
iniciatyvose, finansine įmoka ir personalu
ES IR BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos
ir asociacijos susitarimą (1),
atsižvelgdama į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių
teisių agentūrą (2), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

1997 m. gruodžio mėn. Liuksemburgo Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad dalyvavimas Sąjungos
agentūrose yra būdas paspartinti pasirengimo narystei strategijos įgyvendinimą. Tos Europos Vadovų Tarybos
išvadose nustatyta, kad 'agentūros, kuriose galės dalyvauti šalys kandidatės, bus nurodomos kiekvienu konkrečiu
atveju';

(2)

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pritaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau –
Agentūra) uždaviniams bei tikslams ir Agentūros užduočių mastui ir apibūdinimui, kaip numatyta Reglamente
(EB) Nr. 168/2007;

(3)

reikia suteikti galimybę buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai dalyvauti Agentūros veikloje stebėtojos
teisėmis ir nustatyti tokio dalyvavimo sąlygas, įskaitant nuostatas, susijusias su dalyvavimu Agentūros vykdomose
iniciatyvose, finansine įmoka ir personalu;

(4)

taip pat reikia, kad Agentūra buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje spręstų pagrindinių teisių
klausimus Reglamento (EB) Nr. 168/2007 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoje taikymo srityje, kiek būtina, kad jie
būtų palaipsniui suderinti su Sąjungos teise;

(5)

pagal Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, numatytų Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB)
Nr. 259/68, 12 straipsnio 2 dalies a punktą Agentūros direktorius gali leisti įdarbinti visateisius buvusiosios
Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečius,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, kaip šalis kandidatė, dalyvauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių
agentūros, įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 168/2007, veikloje stebėtojos teisėmis.

2 straipsnis
1.
Agentūra gali buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje spręsti pagrindinių teisių klausimus Reglamento
(EB) Nr. 168/2007 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoje taikymo srityje, kiek būtina, kad jie būtų palaipsniui suderinti su
Sąjungos teise.
2.
Tuo tikslu Agentūra buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje galės vykdyti Reglamento (EB)
Nr. 168/2007 4 ir 5 straipsniuose nustatytas užduotis.
(1) OL L 84, 2004 3 20, p. 13.
(2) OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
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3 straipsnis
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija prisideda prie Agentūros veiklos, nurodytos Reglamento (EB)
Nr. 168/2007 4 straipsnyje, finansavimo pagal šio sprendimo priedą.
4 straipsnis
1.
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija skiria asmenis, atitinkančius Reglamento (EB) Nr. 168/2007
12 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, stebėtoju ir pakaitiniu stebėtoju. Jie vienodomis teisėmis gali dalyvauti
Valdančiosios tarybos darbe kartu su valstybių narių paskirtais nariais ir pakaitiniais nariais, bet neturi teisės balsuoti.
2.
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija skiria vyriausybės pareigūną nacionaliniu ryšių palaikymo pareigūnu,
kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 168/2007 8 straipsnio 1 dalyje.
3.
Per keturis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija praneša
Europos Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų asmenų vardus ir pavardes, kvalifikaciją ir kontaktinius duomenis.
5 straipsnis
Agentūrai teikiami arba Agentūros sukaupti duomenys gali būti skelbiami ir yra prieinami visuomenei su sąlyga, kad
konfidencialios informacijos apsaugos lygis buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje atitinka apsaugos lygį
Sąjungoje.
6 straipsnis
Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje Agentūros teisinė padėtis atitinka juridinių asmenų padėtį pagal
buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisę.
7 straipsnis
Kad Agentūra ir jos personalas galėtų vykdyti savo užduotis, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija suteikia tokias
pačias privilegijas ir imunitetus, kokie nustatyti prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo pridėto Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 1–4, 5, 6, 10–13, 15, 17 ir 18 straips
niuose.
8 straipsnis
Šalys imasi būtinų bendrų arba specialių priemonių, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šį sprendimą, ir apie jas
praneša Stabilizacijos ir asociacijos tarybai.
9 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną, praėjus vienam mėnesiui po jo priėmimo.

Priimta …
Stabilizacijos ir asociacijos tarybos vardu
Pirmininkas
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PRIEDAS
BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS FINANSINĖ ĮMOKA EUROPOS SĄJUNGOS
PAGRINDINIŲ TEISIŲ AGENTŪRAI

1. Finansine įmoka, kurią buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija turi mokėti į Europos Sąjungos bendrąjį
biudžetą, kad dalyvautų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) veikloje, kaip nustatyta
2 punkte, yra padengiamos visos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Agentūroje sąnaudos.
2. Finansinė įmoka, kurią buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija mokės į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą,
yra:
1 metai:

165 000 EUR

2 metai:

170 000 EUR

3 metai:

175 000 EUR

3. Dėl galimos finansinės paramos iš Sąjungos pagalbos programų bus susitarta atskirai pagal atitinkamą Sąjungos
programą.
4. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įmoka bus tvarkoma pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui
taikomą Finansinį reglamentą (1).
5. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas, kurias dėl dalyvavimo Agentūros veikloje ar posėdžiuose, susijusiuose su Agentūros
darbo programos įgyvendinimu, patiria buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atstovai ir ekspertai,
Agentūra padengia tuo pačiu pagrindu ir laikydamasi tos pačios tvarkos, kuri šiuo metu galioja Sąjungos valstybėms
narėms.
6. Įsigaliojus šiam sprendimui ir kiekvienų vėlesnių metų pradžioje Komisija buvusiajai Jugoslavijos Respublikai
Makedonijai išsiųs lėšų, atitinkančių jos įmoką Agentūrai pagal šį sprendimą, reikalavimą. Pirmaisiais kalendoriniais
dalyvavimo metais buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija mokės įmoką, proporcingai apskaičiuotą nuo
dalyvavimo pradžios dienos iki metų pabaigos. Vėlesniais metais įmoka bus mokama pagal šį sprendimą.
7. Ši įmoka išreiškiama EUR ir mokama į Komisijos banko sąskaitą EUR.
8. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sumokės įmoką pagal lėšų reikalavimą vėliausiai per 30 dienų laikotarpį
nuo tada, kai Komisija išsiuntė lėšų reikalavimą.
9. Pavėlavusi sumokėti įmoką buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija nuo įmokos mokėjimo dienos turės mokėti
palūkanas nuo nesumokėtos sumos. Palūkanų norma yra 1,5 procentinio punkto didesnė už tą, kurią mokėjimo
dieną Europos Centrinis Bankas yra nustatęs savo operacijoms EUR.

(1) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui
taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
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TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/358
2016 m. kovo 8 d.
kuriuo pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnį Prancūzijos Respublikai leidžiama taikyti
sumažintą benzino ir gazolio, naudojamų kaip variklių degalai, apmokestinimo lygį
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir
elektros energijos mokesčių struktūrą (1), ypač į jos 19 straipsnį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2013/193/ES (2) Prancūzijos Respublikai (toliau – Prancūzija) leista trejus metus
taikyti sumažintą gazolio ir bešvinio benzino, naudojamų kaip variklių degalai, apmokestinimo lygį adminis
tracinės reformos, įskaitant tam tikrų specialių centrinės valdžios seniau vykdytų įgaliojimų decentralizavimą,
tikslais. Sprendimas 2013/193/ES nustoja galioti 2015 m. gruodžio 31 d.;

(2)

2015 m. spalio 20 d. laišku Prancūzija paprašė leisti jos regionams toliau taikyti mokesčių sumažinimą, kuris
negali viršyti 17,7 EUR už 1 000 litrų bešvinio benzino ir 11,5 EUR už 1 000 litrų gazolio, dar dvejus metus po
2015 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Įgyvendinimo sprendimas 2013/193/ES buvo priimtas remiantis tuo, kad Prancūzijos prašoma priemonė atitiko
Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio, kuriuo išimtinai dėl konkrečių politinių sumetimų leidžiama atleisti nuo
mokesčio arba jį sumažinti, reikalavimus. Visų pirma, buvo manoma, kad priemonė netrikdys tinkamo vidaus
rinkos veikimo. Ji taip pat buvo laikoma suderinama su atitinkama Sąjungos politika;

(4)

ši nacionalinė priemonė yra politikos, kuria siekiama didinti administracijos darbo veiksmingumą, gerinant
viešųjų paslaugų kokybę ir mažinant jų išlaidas, taip pat decentralizavimo politikos dalis. Prancūzija ketina
papildomai skatinti regionus skaidriai gerinti administracijos darbo kokybę. Šiuo atžvilgiu Sprendime
2013/193/ES nustatyta, kad mokesčių mažinimas turi priklausyti nuo regionų, kuriuose jis taikomas, objektyvių
socialinių ir ekonominių sąlygų. Todėl keletas regionų, kurių bendrasis vidaus rpoduktas yra mažesnis už vidutinį
arba kuriuose nedarbo lygis yra didesnis už vidutinį, taiko mažesnius tarifus. Apskritai, ši nacionalinė priemonė
taikoma atsižvelgiant į konkrečius politinius sumetimus;

(5)

apmokestinimo tarifų sumažinimas regionuose yra griežtai ribojamas, be to, priemonė netaikoma komercinės
paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, todėl vidaus rinkos konkurencijos iškraipymo rizika yra
labai maža.

(6)

Taip pat negauta pranešimų apie tinkamo vidaus rinkos veikimo kliūtis, konkrečiai susijusias su akcizais
apmokestintų produktų apyvarta;

(7)

prieš taikant šią priemonę, mokestis bus padidintas. Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į leidimo suteikimo
sąlygas ir sukauptą patirtį, kol kas neatrodo, kad nacionalinė priemonė būtų nesuderinama su Sąjungos
energetikos ir klimato kaitos politika;

(8)

Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvieno leidimo, suteikto pagal tą straipsnį,
galiojimo laikotarpis turi būti griežtai apribotas. Prancūzija paprašė, kad leidimas būtų suteiktas dvejų metų
laikotarpiui. Todėl būtų tikslinga apriboti šio sprendimo taikymo laikotarpį dvejiems metams;

(1) OL L 283, 2003 10 31, p. 51.
(2) 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/193/ES, kuriuo pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnį
Prancūzijos Respublikai leidžiama taikyti diferencijuotus variklių degalų apmokestinimo lygius (OL L 113, 2013 4 25, p. 15).
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(9)

reikėtų užtikrinti, kad Prancūzija, remdamasi Įgyvendinimo sprendimu 2013/193/ES, galėtų taikyti specialų šiame
sprendime aptariamą sumažinimą nepertraukiamai pagal anksčiau nei 2016 m. sausio 1 d. galiojusius teisės
aktus. Todėl prašomą leidimą reikėtų suteikti nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(10)

šis sprendimas neturi poveikio Sąjungos taisyklių, susijusių su valstybės pagalba, taikymui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Prancūzijai suteikiamas leidimas taikyti sumažintus apmokestinimo tarifus bešviniam benzinui ir gazoliui,
naudojamiems kaip variklių degalai. Komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, kaip apibrėžta
Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnio 2 dalyje, toks sumažintas apmokestinimo tarifas negali būti taikomas.
2.
Administraciniuose regionuose gali būti leidžiama taikyti diferencijuotus sumažintus tarifus, jei tenkinamos šios
sąlygos:
a) sumažinimas neviršija 17,7 EUR už 1 000 litrų bešvinio benzino ir 11,5 EUR už 1 000 litrų gazolio;
b) sumažinimas neviršija nekomercinės paskirties gazolio, naudojamo kaip variklių degalai, ir komercinės paskirties
gazolio, naudojamo kaip variklių degalai, apmokestinimo lygių skirtumo;
c) sumažinimas priklauso nuo regionų, kuriuose jis taikomas, objektyvių socialinių ir ekonominių sąlygų;
d) sumažinimo taikymas regione nesuteikia regionui konkurencinio pranašumo vykdant prekybą Sąjungoje.
3.
Sumažinti tarifai turi atitikti Direktyvos 2003/96/EB reikalavimus, visų pirma jos 7 straipsnyje nustatytus
minimalius tarifus.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.
Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.
Jis nustoja galioti 2017 m. gruodžio 31 d.
3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 8 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/359
2016 m. kovo 10 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų
atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė sprendimą 2014/145/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsi
žvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į
juos kėsinamasi;

(2)

2015 m. rugsėjo 14 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1524 (2), kuriuo priemonių galiojimas pratęsiamas
dar šešių mėnesių laikotarpiui;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad toliau vykdomi veiksmai, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, Sprendimo 2014/145/BUSP galiojimas turėtų būti pratęstas dar šešių
mėnesių laikotarpiui;

(4)

Taryba peržiūrėjo atskirus įrašus sąraše. Priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, o su trimis mirusiais asmenimis
susiję įrašai turėtų būti išbraukti;

(5)

todėl Sprendimas 2014/145/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimas 2014/145/BUSP iš dalies keičiamas taip:
1) 6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:
„Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. rugsėjo 15 d.“;
2) Priedas iš dalies keičiamas kaip išdėstyta šio sprendimo priede.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
K.H.D.M. DIJKHOFF

(1) 2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).
(2) 2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1524, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų
priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei
arba į juos kėsinamasi (OL L 239, 2015 9 15, p. 157).
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PRIEDAS

I. Su šiais asmenimis susiję įrašai išbraukiami iš Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateikto sąrašo:
ASMENYS

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II. Su šiais į Sprendimo 2014/145/BUSP priedą įtrauktais asmenimis ir subjektais susiję įrašai pakeičiami toliau
nurodytais įrašais:
ASMENŲ SĄRAŠAS
Vardas, pavardė

1.

Identifikuojamoji informa
cija

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Gimimo data:
1972 11 26

Sergei Valerievich

Gimimo vieta: Beltsy
(Bălți), dabar Moldovos
Respublika

AKSENOV (Сергей
Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергiй

Валерiйович Аксьонов)

Motyvai

2014 m. vasario 27 d. S. V. Aksyonov
Krymo Aukščiausiosios Rados buvo
išrinktas „Krymo Ministru Pirmi
ninku“ dalyvaujant prorusiškiems
ginkluotiems asmenims. 2014 m.
kovo 1 d. jo „išrinkimą“ laikinai ei
nantis Ukrainos Prezidento pareigas
Oleksandr Turchynov dekretu pa
skelbė nekonstituciniu. Jis vykdė ak
tyvią lobistinę veiklą, kad 2014 m.
kovo 16 d. įvyktų „referendumas“ ir
buvo vienas iš asmenų, pasirašiusių
2014 m. kovo 18 d. „sutartį dėl
Krymo prisijungimo prie Rusijos Fe
deracijos“. 2014 m. balandžio 9 d.
Prezidentas V. Putinas jį paskyrė į lai
kinai einančio vadinamosios Krymo
Respublikos
„vadovo“
pareigas.
2014 m. spalio 9 d. jis buvo oficialiai
„išrinktas“ vadinamosios Krymo Res
publikos „vadovu“. Vėliau S. V. Ak
syonov dekretu paskelbė, kad „va
dovo“ ir „ministro pirmininko“ parei
gos turi būti sujungtos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

Rusijos Valstybės Tarybos narys.
2.

Vladimir Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич
Константинов)

Gimimo data:
1956 11 19
Gimimo vieta:
Vladimirovka (dar
žinoma kaip
Vladimirovca),
Slobozijos regionas,
Moldavijos TSR (dabar
Moldovos Respublika)
arba Bogomol,
Moldavijos TSR

Eidamas Krymo Autonominės Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos
pirmininko pareigas V.A. Konstanti
nov atliko svarbų vaidmenį Aukš
čiausiajai Radai priimant sprendimus
dėl „referendumo“, nukreipto prieš
Ukrainos teritorinį vientisumą, ir ra
gino balsuotojus balsuoti už Krymo
nepriklausomybę. Jis buvo vienas iš
asmenų, pasirašiusių 2014 m.
kovo 18 d. „sutartį dėl Krymo prisi
jungimo prie Rusijos Federacijos“.
Nuo 2014 m. kovo 17 d. jis yra vadi
namosios Krymo Respublikos „Vals
tybės Tarybos pirmininkas“.

2014 3 17

2016 3 12
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3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
Темиргалиев)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1976 8 15
Gimimo vieta: Ulan-Ude
(Ulan Udė), Buriatijos
ATSR (Rusijos TFSR)

L 67/39

Motyvai

Kaip buvęs Krymo ministro pavaduo
tojas R. I. Temirgaliev atliko svarbų
vaidmenį Aukščiausiajai Radai pri
imant sprendimus dėl „referendumo“,
nukreipto prieš Ukrainos teritorinį
vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobis
tinę veiklą, kad Krymas būtų inte
gruotas į Rusijos Federaciją.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

2014 m. birželio 11 d. jis atsistaty
dino iš vadinamosios Krymo Respub
likos „ministro pirmininko pirmojo
pavaduotojo“ pareigų.

5.

Aleksei Mikhailovich
CHALIY (Алексей

6.

Gimimo data:
1961 6 13

Михайлович Чалый)

Gimimo vieta: Maskva
arba Sevastopolis

Pyotr Anatoliyovych
Zima (Пётр Анатольевич
Зима)

Gimimo data:
1965 3 29

2014 m. vasario 23 d. A. M. Chaliy,
gavęs liaudies pritarimą, tapo „Sevas
topolio liaudies meru“ ir sutiko su
„šio balsavimo rezultatais“. Jis vykdė
aktyvią kampaniją, kad po 2014 m.
kovo 16 d. referendumo Sevastopolis
taptų atskiru Rusijos Federacijos vie
netu. Jis buvo vienas iš asmenų, pasi
rašiusių 2014 m. kovo 18 d. „sutartį
dėl Krymo prisijungimo prie Rusijos
Federacijos“. 2014 m. balandžio 1–
14 d. jis laikinai ėjo Sevastopolio
„valdytojo“ pareigas; taip pat buvo
„išrinktas“ Sevastopolio miesto įsta
tymų leidžiamosios asamblėjos pir
mininku.

2014 3 17

2014 m. kovo 3 d. P. A. Zima „Mi
nistro Pirmininko“ S. V. Aksyonov
buvo paskirtas naujuoju Krymo sau
gumo tarnybos (SBU) vadovu ir šiuo
paskyrimu sutiko. Rusijos žvalgybos
tarnybai (SBU) jis suteikė svarbios in
formacijos, įskaitant duomenų bazę.
Tai apėmė informaciją apie Euromai
dano aktyvistus ir žmogaus teisių gy
nėjus Kryme. Jis atliko svarbų vaid
menį užkertant kelią Ukrainos
valdžios
institucijoms
kontro
liuoti Krymo teritoriją. 2014 m.
kovo 11 d. buvę Krymo saugumo
tarnybos (SBU) pareigūnai paskelbė
apie nepriklausomos Krymo sau
gumo tarnybos suformavimą.

2014 3 17

L 67/40

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Vardas, pavardė

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV (Сергей
Павлович Цеков)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data: 1953 9
29, 1953 9 23 arba
1953 9 28
Gimimo vieta:
Simferopol
(Simferopolis)

2016 3 12

Motyvai

Kaip Krymo Aukščiausiosios Rados
vicepirmininkas S. P. Tsekov kartu su
Sergey Aksyonov inicijavo neteisėtą
Krymo Autonominės Respublikos
(KAR) Vyriausybės atstatydinimą. Į
šiuos veiksmus jis įtraukė Vladimir
Konstantinov, grasindamas jį atleisti
iš pareigų. Jis viešai pripažino, kad
Krymo Parlamento nariai inicijavo
Rusijos karių pakvietimą užimti
Krymo Aukščiausiąją Radą. Jis buvo
vienas iš pirmųjų Krymo vadovų, vie
šai paprašiusių aneksuoti Krymą prie
Rusijos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

Vadinamajai Krymo Respublikai at
stovaujantis Rusijos Federacijos Tary
bos narys.

9.

11.

14.

Rusijos Federacijos Tarybos Saugumo
ir gynybos komiteto pirmininkas.

Ozerov, Viktor
Alekseevich (Виктор
Алексеевич Озеров)

Gimimo data: 1958 1 5

Klishas, Andrei
Aleksandrovich (Андрей
Александрович Клишас)

Gimimo data:
1972 11 9

Rusijos Federacijos Tarybos Konstitu
cinės teisės komiteto pirmininkas.

Gimimo vieta:
Sverdlovsk
(Sverdlovskas)

2014 m. kovo 1 d. A. A. Klishas Fe
deracijos Taryboje viešai pritarė Rusi
jos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.
Viešais pareiškimais A. A. Klishas
siekė pateisinti Rusijos karinę inter
venciją Ukrainoje pareikšdamas, kad
„Ukrainos Prezidentas pritaria Krymo
valdžios institucijų Rusijos Federaci
jos Prezidentui pateiktam prašymui
suteikti visa apimančią pagalbą
Krymo piliečiams ginti“.

TOTOONOV, Aleksandr

Gimimo data: 1957 4 3

Borisovich (Александр
Борисович Тотоонов)

Gimimo vieta:
Ordzhonikidze
(Ordžonikidzė), Šiaurės
Osetija

Rusijos Federacijos Tarybos Tarptau
tinių reikalų komiteto narys.

Gimimo vieta: Abakan
(Abakanas), Khakassia
(Chakasija)

2014 3 17

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Fe
deracijos Tarybos Saugumo ir gyny
bos komiteto vardu Federacijos Tary
boje viešai pritarė Rusijos pajėgų dis
lokavimui Ukrainoje.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov
Federacijos Taryboje viešai pritarė
Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrai
noje.

2014 3 17

2014 3 17

2016 3 12
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15.

PANTELEEV, Oleg

Evgenevich (Олег
Евгеньевич Пантелеев)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1952 7 21
Gimimo vieta:
Zhitnikovskoe, Kurgan
region (Kurgano
regionas)

L 67/41

Motyvai

Buvęs Rusijos Federacijos Tarybos
Parlamentinių klausimų komiteto pir
mininko pirmasis pavaduotojas.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

2014 m. kovo 1 d. O. E. Panteleev
Federacijos Taryboje viešai pritarė
Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrai
noje.
Šiuo metu – Kurgano srities guberna
toriaus pirmasis pavaduotojas ir Kur
gano srities vyriausybės delegacijos
prie Rusijos Federacijos vyriausybės
vadovas.

19.

VITKO, Aleksandr

Viktorovich (Александр
Викторович Витко)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (nuo gimimo
DMITRIYEVA) (Елена

Борисовна Мизулина
(nuo gimimo
Дмитриева)

Gimimo data:
1961 9 13

Juodosios jūros laivyno vadas, admi
rolas.

Gimimo vieta: Vitebsk
(Vitebskas) (Baltarusijos
TSR)

Atsakingas už vadovavimą Rusijos
pajėgoms, kurios okupavo suverenią
Ukrainos teritoriją.

Gimimo data:
1954 12 9

Buvusi Valstybės Dūmos deputatė.
Pastarojo meto teisėkūros pasiūlymų
Rusijoje, kuriais kitų šalių regionams
būtų buvę leista prisijungti prie Rusi
jos be jų centrinių valdžios institucijų
išankstinio sutikimo, iniciatorė ir
viena iš rėmėjų.

Gimimo vieta: Bui
(Bujus), Kostroma
(Kostromos) regionas

2014 3 17

2014 3 21

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Omsko
regionui atstovaujanti Federacijos Ta
rybos narė.

36.

Oleg Genrikhovich
SAVELYEV (Олег

Генрихович Савельев)

Gimimo data:
1965 10 27
Gimimo vieta:
Leningradas

Buvęs Krymo reikalų ministras. Atsa
kingas už aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos integraciją į
Rusijos Federaciją.

2014 4 29

Šiuo metu Rusijos Vyriausybės kan
celiarijos vadovo pavaduotojas, atsa
kingas už Vyriausybinės komisijos
dėl vadinamosios Krymo Respublikos
socialinio ir ekonominio vystymosi
darbo organizavimą.

45.

Andriy Yevgenovych
PURGIN (Андрiй

Eвгенович Пургiн)
Andrei Evgenevich
PURGIN (Андрей
Евгеньевич Пургин)

Gimimo data:
1972 1 26
Gimimo vieta: Donetsk
(Doneckas)

Aktyvus separatistų veiksmų dalyvis
ir organizatorius, „Rusijos turistų“
veiksmų Donecke koordinatorius.
„Pilietinės Donbaso iniciatyvos už
Eurazijos Sąjungą“ vienas iš įkūrėjų.
Iki 2015 m. rugsėjo 4 d. „Donecko
Liaudies Respublikos liaudies tarybos
pirmininkas“.

2014 4 29

L 67/42

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Vardas, pavardė

46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN (Денис
Володимирович
Пушилiн),
Denis Vladimirovich
PUSHILIN (Денис

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data: 1981 5 9
arba 1982 5 9
Gimimo vieta: Makiivka
(Donetsk oblast)
(Makijivka, Donecko
sritis)

Владимирович
Пушилин)

47.

48.

TSYPLAKOV Sergey

Gimimo data: 1983 5 1

Gennadevich (Цыплаков
Сергей Геннадьевич)

Gimimo vieta:
Khartsyzsk (Donetsk
oblast) (Charcyzkas,
Donecko sritis)

Igor Vsevolodovich

Gimimo data:
1970 12 17

GIRKIN (Игорь

53.

Всеволодович Гиркин)
(dar žinomas kaip Igor
STRELKOV, Ihor
STRIELKOV)

Gimimo vieta: Maskva

Oleg Grigorievich

Gimimo data:
1962 12 19

KOZYURA (Олег

Григорьевич Козюра)

Gimimo vieta:
Zaporozhye (Zaporožė)

2016 3 12

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Vienas iš „Donecko Liaudies Respub
likos“ vadovų. Dalyvavo užimant ir
okupuojant regioninę administraciją.
Aktyvus separatistų vardu kalbantis
asmuo. Iki 2015 m. rugsėjo 4 d. va
dinamosios Donecko Liaudies Res
publikos liaudies tarybos vadinama
sis pirmininko pavaduotojas. Nuo
2015 m. rugsėjo 4 d. „Donecko Liau
dies Respublikos liaudies tarybos pir
mininkas“.

2014 4 29

Vienas iš ideologiniu požiūriu radika
lios organizacijos „Donbaso liaudies
milicija“ vadovų. Jis aktyviai dalyvavo
užimant kelis valstybinius pastatus
Donecko regione.

2014 4 29

Identifikuojamas kaip Rusijos Federa
cijos ginkluotųjų pajėgų generalinio
štabo Vyriausiosios žvalgybos valdy
bos (GRU) darbuotojas. Jis dalyvavo
incidentuose Slovianske. Visuomeni
nio judėjimo „Novorossia“ vadovas.
Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos buvęs „gynybos ministras“.

2014 4 29

Buvęs Federalinės migracijos tarny
bos Sevastopolio padalinio vadovas.
Atsakingas už sistemingą ir pagrei
tintą Rusijos pasų išdavimą Sevasto
polio gyventojams.

2014 5 12

Šiuo metu Sevastopolio savivaldybės
tarybos nario Mikhail Chaluy padėjė
jas.

54.

Viacheslav
PONOMARIOV,

Vyacheslav
Volodymyrovich
PONOMARYOV

(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов), Viacheslav
Vladimirovich
PONOMAREV (Вячеслав
Владимирович
Пономарëв)

Gimimo data: 1965 5 2
Gimimo vieta: Sloviansk
(Donetsk oblast)
(Slovianskas, Donecko
sritis)

Buvęs Sloviansko „liaudies meru“ pa
siskelbęs asmuo (iki 2014 m. birže
lio 10 d.). V. V. Ponomariov ragino
Vladimirą Putiną atsiųsti Rusijos ka
riuomenę miestui apsaugoti ir vėliau
prašė jo tiekti ginklų. V. V. Ponoma
riov žmonės dalyvauja grobiant žmo
nes (jie pagrobė Irma Krat ir
„Vice News“ korespondentą Simon
Ostrovsky – vėliau abu buvo paleisti;
jie sulaikė karinius stebėtojus, ku
riems taikomas ESBO Vienos doku
mentas). Toliau aktyviai remia sepa
ratistų veiksmus ir politiką.

2014 5 12

2016 3 12
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57.

62.

Identifikuojamoji informa
cija

Oleg TSARIOV, Oleh
Anatoliyovych TSAROV
(Олег Анатолтович
Царьов), Oleg
Anatolevich TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)

Gimimo data: 1970 6 2

Aleksandr Yurevich

Gimimo data:
1972 7 25

BORODAI (Александр

Gimimo vieta:
Dnepropetrovsk
(Dniepropetrovskas)

L 67/43

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs Rados narys, viešai raginęs su
kurti vadinamąją Federalinę Novoru
sijos Respubliką, kurią sudarytų piet
rytiniai Ukrainos regionai. Toliau ak
tyviai remia separatistų veiksmus ir
politiką. Buvęs vadinamojo Liaudies
Respublikų sąjungos parlamento
(Novorusijos parlamento) „pirminin
kas“.

2014 5 12

Buvęs vadinamasis Donecko Liaudies
Respublikos Ministras Pirmininkas,
pagal šias pareigas atsakingas už va
dinamosios Donecko Liaudies Res
publikos Vyriausybės separatistinę
„vyriausybinę“ veiklą (pvz., 2014 m.
liepos 8 d. jis pareiškė: „Mūsų karinės
pajėgos vykdo specialiąją operaciją
prieš Ukrainos „fašistus““), pasirašė
susitarimo memorandumą dėl Novo
rusijos sąjungos. Toliau aktyviai re
mia separatistų veiksmus ir politiką;
vadovauja „Donbaso savanorių sąjun
gai“.

2014 7 12

Юрьевич Бородай)

Gimimo vieta: Maskva

64.

Alexandr
Aleksandrovich
KALYUSSKY, (Александр
Александрович
Калюсский)

Gimimo data:
1975 10 9

Buvęs vadinamasis de facto Donecko
Liaudies Respublikos Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas socialiniams rei
kalams. Atsakingas už vadinamosios
Donecko Liaudies Respublikos Vy
riausybės separatistinę „vyriausybinę“
veiklą.

2014 7 12

65.

Alexander KHRYAKOV,
Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV (Александр
Витальевич Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV (Олександр
ВiTалiйович Хряков)

Gimimo data:
1958 11 6

Buvęs vadinamasis Donecko Liaudies
Respublikos informacijos ir masinės
komunikacijos priemonių ministras.
Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos liaudies tarybos narys. Atsa
kingas už vadinamosios Donecko
Liaudies Respublikos Vyriausybės se
paratistus remiančią propagandinę
veiklą.

2014 7 12

Kazokų pajėgų vadas.

2014 7 12

71.

Nikolay KOZITSYN
(Николай Козицын)

Gimimo vieta: Donetsk
(Doneckas)

Gimimo data:
1956 6 20 arba
1956 10 6
Gimimo vieta:
Djerzjinsk, Donetsk
region (Dzeržinskas,
Donecko regionas)

Atsakingas už vadovavimą separatis
tams Rytų Ukrainoje, kovojantiems
prieš Ukrainos Vyriausybės pajėgas.
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81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV (Александр
Николаевич Ткачëв)

Identifikuojamoji informa
cija

2016 3 12

Motyvai

Gimimo data:
1960 12 23

Buvęs Krasnodaro krašto gubernato
rius.

Gimimo vieta: Vyselki,
Krasnodar region
(Vyselkai, Krasnodaro
regionas)

Laikinai einančio Krymo Autonomi
nės Respublikos vadovo pareigas as
mens buvo apdovanotas medaliu „už
Krymo išlaisvinimą“ už paramą,
kurią jis teikė neteisėtai Krymo anek
sijai. Ta proga laikinai einantis
Krymo Autonominės Respublikos va
dovo pareigas asmuo pareiškė, kad
A. N. Tkachyov buvo vienas iš pir
mųjų pareiškusių savo paramą naujai
Krymo „vadovybei“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25

Šiuo metu Rusijos Federacijos Žemės
ūkio ministras (nuo 2015 m. balan
džio 22 d.).

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA (Екатерина

Юрьевна Губарева),
Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA (Катерина
Юрiйовнa Губарева)

Gimimo data: 1983 7 5
arba 1983 3 10
Gimimo vieta:
Kakhovka (Kherson
oblast) (Kachovka,
Chersono sritis)

Kaip buvusi vadinamoji užsienio rei
kalų ministrė buvo atsakinga už vadi
namosios Donecko Liaudies Respub
likos gynybą ir taip kenkė Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei. Be to, jos
banko sąskaita naudojama neteisė
toms separatistų grupuotėms finan
suoti. Taigi, pradėdama eiti ir eidama
šias pareigas ji rėmė veiksmus ir poli
tiką, kuriais kenkiama Ukrainos teri
toriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei. Toliau aktyviai re
mia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 7 25

Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos liaudies tarybos narė.

98.

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO (Мирослав

99.

Gimimo data:
1983 1 21

Владимирович Руденко)

Gimimo vieta:
Debalcevo (Debalcevė)

Gennadiy Nikolaiovych

Gimimo data:
1973 6 21

TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV (Геннадий

Николаевич Цыпкалов)

Gimimo vieta: Rostov
oblast (Russia) (Rostovo
sritis, Rusija)

Susijęs su „Donbaso liaudies milicija“.
Jis yra, inter alia, pareiškęs, kad jie to
liau kovos likusioje šalies teritorijoje.
Todėl M. V. Rudenko rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suvere
nitetui ir nepriklausomybei. Vadina
mosios Donecko Liaudies Respubli
kos liaudies tarybos vadinamasis liau
dies deputatas (narys).

2014 9 12

Jis pakeitė Marat Bashirov kaip vadi
namosios Luhansko Liaudies Respub
likos vadinamasis Ministras Pirminin
kas. Prieš tai veikė nereguliarioje
„Pietryčių armijoje“. Taigi, G. N. Tsyp
kalov rėmė veiksmus ir politiką, ku
riais kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei.

2014 9 12

2016 3 12

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Vardas, pavardė

100.

102.

Identifikuojamoji informa
cija
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Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Andrey Yurevich
PINCHUK (Андрей
Юрьевич Пинчук)

Galima gimimo data:
1977 12 27

Buvęs vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos „valstybės saugumo
ministras“. Susijęs su Vladimir An
tyufeyev, kuris yra atsakingas už va
dinamosios Donecko Liaudies Res
publikos Vyriausybės separatistinę
„vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vientisu
mui, suverenitetui ir nepriklausomy
bei. Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką. „Donbaso sava
norių sąjungos“ „vykdomasis direkto
rius“.

2014 9 12

Andrei Nikolaevich

Gimimo data:
1976 9 23

Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos atstovas Maskvoje. Savo pa
reiškimuose jis, inter alia, yra kalbėjęs
apie nereguliariųjų pajėgų pasiren
gimą vykdyti partizaninio karo veiks
mus ir apie ginklų sistemas, jų atim
tas iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų.
Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir ne
priklausomybei.

2014 9 12

RODKIN (Андрей

Николаевич Родкин)

Gimimo vieta: Maskva

Vienas iš „Donbaso savanorių sąjun
gos“ vadovų.

105.

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET (Михаил

116.

Gimimo data:
1971 5 23

Сергеевич Шеремет)

Gimimo vieta:
Dzhankoy (Džankojus)

Svetlana Sergeevna

Gimimo data: 1972 1 7

ZHUROVA (Светлана

Сергеевна Журова)

Gimimo vieta: Pavlovon-the-Neva (Pavlovas
prie Nevos)

Vadinamasis Krymo Ministro Pirmi
ninko
pirmasis
pavaduotojas.
M. S. Sheremet atliko svarbų vaid
menį organizuojant ir įgyvendinant
Kryme kovo 16 d. referendumą dėl
susijungimo su Rusija. Kaip prane
šama, referendumo metu M. S. Shere
met vadovavo Maskvai palankioms
„savigynos pajėgoms“ Kryme. Taigi,
jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vien
tisumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei.

2014 9 12

Valstybės Dūmos užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pirmoji pavaduo
toja. 2014 m. kovo 20 d. ji balsavo
už federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federalinių
subjektų – Krymo Respublikos ir fe
deralinės reikšmės miesto Sevastopo
lio – sudarymo Rusijos Federacijoje“
projektą.

2014 9 12
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120.

Serhiy KOZYAKOV (dar
žinomas kaip Sergey
Kozyakov) (Сергей
Козьяков)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1982 9 29

2016 3 12

Motyvai

Kaip buvęs „Luhansko Centrinės rin
kimų komisijos vadovo“ pareigas ei
nantis asmuo, jis buvo atsakingas už
2014 m. lapkričio 2 d. vadinamųjų
rinkimų organizavimą vadinamojoje
Luhansko Liaudies Respublikoje. Šiais
„rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos
teisė ir todėl jie yra neteisėti.
2015 m. spalio mėn. jis buvo paskir
tas vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos „teisingumo ministru“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas, taip pat organizuodamas
neteisėtus „rinkimus“, jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vien
tisumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.

121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV (dar žinomas
kaip Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович
Акимов)

Gimimo data:
1981 9 15
Gimimo vieta: Lugansk
(Luhanskas)

„Luhansko Liaudies Respublikos liau
dies tarybos“ deputatas, atstovaujan
tis „Luhansko ekonominei sąjungai“.
Buvo kandidatas 2014 m. lapkri
čio 2 d. vadinamuosiuose rinkimuose
į vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos „vadovo“ pareigas. Šiais
„rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos
teisė ir todėl jie yra neteisėti. Nuo
2014 m. yra vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos profesinių są
jungų federacijos „vadovas“.

2014 11 29

Taigi, pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas, taip pat oficialiai dalyvauda
mas kaip kandidatas neteisėtuose
„rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiks
mus ir politiką, kuriais kenkiama
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei, ir
toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV (Дмитрий

Александрович Семенов)

Gimimo data: 1963 2 3
Gimimo vieta: Maskva

Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos „Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas finansų klausi
mais“.
Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 11 29

2016 3 12
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127.

Oleg BUGROV (Олег
Бугров)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1969 8 29

L 67/47

Motyvai

Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos „gynybos ministras“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

134.

Alexey Yurevich
MILCHAKOV, dar

135.

Gimimo data: 1991 4
30 arba 1991 1 30

žinomas kaip Fritz,
Serbian (Алексей
Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Gimimo vieta: Sankt
Peterburgas

Arseny Sergeevich

Gimimo data: 1983 2 2

PAVLOV (dar žinomas

kaip Motorola)

Gimimo vieta: Ukhta,
Komi (Uchta, Komija)

(ApcéHий Сергеевич

Eduard Aleksandrovich
Александрович Басурин)

138.

Alexandr Vasilievich
SHUBIN (Александр
Васильевич ШУБИН)

„Sparta Battalion“, ginkluotos separa
tistų grupuotės, dalyvaujančios ryti
nėje Ukrainoje vykstančiuose kovi
niuose veiksmuose, vadas.

2015 2 16

Eidamas šias pareigas jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vien
tisumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.

kaip Моторoла)

BASURIN (Эдуард

2015 2 16

Eidamas šias pareigas jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vien
tisumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.

ПÁВЛОВ) (dar žinomas

137.

Dalinio „Rusich“, ginkluotos separa
tistų grupuotės, dalyvaujančios ryti
nėje Ukrainoje vykstančiuose kovi
niuose veiksmuose, vadas.

Gimimo data:
1966 6 27 arba
1966 6 21

Vadinamosios Donecko Liaudies Res
publikos Gynybos ministerijos vadi
namasis vado pavaduotojas.

Gimimo vieta: Donetsk
(Doneckas)

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

Gimimo data:
1972 5 20 arba
1972 5 30

Buvęs neteisėtos vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos vadina
masis teisingumo ministras. Nuo
2015 m. spalio mėn. vadinamosios
Luhansko
Liaudies
Respublikos
„Centrinės rinkimų komisijos“ pirmi
ninkas.

Gimimo vieta: Luhansk
(Luhanskas)

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

2015 2 16
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140.

Identifikuojamoji informa
cija

Sergey Yurevich
IGNATOV (Сергей
Юрьевич ИГНАТОВ) dar
žinomas kaip

143.

Ekaterina FILIPPOVA
(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Evgeny Vladimirovich

Gimimo data:
1988 11 20
Gimimo vieta:
Krasnoarmëisk
(Krasnoarmeiskas)

Gimimo data: 1967 1 5

Владимирович
Мануйлов)

Olga BESEDINA (Ольга
Игорева БЕСЕДИНА)

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei ir toliau des
tabilizuojama padėtis šalyje.

MANUILOV (Евгений

145.

Motyvai

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos liaudies milicijos vadina
masis vyriausiasis vadas.

KUZOVLEV

141.

2016 3 12

Buvusi vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos vadinamoji teisin
gumo ministrė.

2015 2 16

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias
pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos vadinamasis pajamų ir
mokesčių ministras.

2015 2 16

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias
pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau des
tabilizavo padėtį Ukrainoje.

Gimimo data:
1976 12 10

Buvusi vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos vadinamoji ekono
mikos vystymosi ir prekybos minis
trė.

2015 2 16

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias
pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir dar labiau
destabilizavo padėtį Ukrainoje.

148.

Arkady Viktorovich
BAKHIN (Аркадий

Викторович Бахин)

Gimimo data: 1956 5 8
Gimimo vieta: Kaunas,
Lietuva

Buvęs Gynybos ministro pirmasis pa
vaduotojas (iki 2015 m. lapkri
čio 17 d.); eidamas šias pareigas
buvo susijęs su Rusijos pajėgų dislo
kavimo Ukrainoje rėmimu.
Pagal esamą Rusijos gynybos ministe
rijos struktūrą, eidamas šias pareigas,
jis dalyvauja formuojant ir įgyvendi
nant Rusijos Vyriausybės politiką. Šia
politika keliama grėsmė Ukrainos te
ritoriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei.

2015 2 16

2016 3 12
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149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV (Андрей
Валерьевич Картaпoлoв)

Identifikuojamoji informa
cija

Gimimo data:
1963 11 9
Gimimo vieta: GDR
(DDR) (VDR)
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Motyvai

Nuo 2015 m. lapkričio 10 d. Vakarų
karinės apygardos vadas. Buvęs Rusi
jos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Pa
grindinio operacijų departamento di
rektorius ir Generalinio štabo vado
pavaduotojas. Aktyviai dalyvauja for
muojant ir įgyvendinant Rusijos pa
jėgų karinę kampaniją Ukrainoje.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Remiantis nurodyta generalinio štabo
veikla, vykdydamas operatyvinę gin
kluotųjų pajėgų kontrolę jis aktyviai
dalyvauja formuojant ir įgyvendinant
Rusijos Vyriausybės politiką, kuria
keliama grėsmė Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir ne
priklausomybei.

SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

Pavadinimas

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

1.

Krymo Respublikos
valstybės unitarinė
įmonė
„Chernomorneftegaz“
(anksčiau žinoma kaip
„PJSC
Chernomorneftegaz“)

2014 m. kovo 17 d. „Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją,
kuria paskelbė apie įmonei „Chernomorneftegaz“ priklausančio
turto nusavinimą „Krymo Respublikos“ vardu. Taigi, Krymo
„valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2014 m. lapkri
čio 29 d. perregistruota kaip Krymo Respublikos valstybės
unitarinė įmonė „Chernomorneftegaz“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ
ТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ“).
Steigėjas: Krymo Respublikos kuro ir energetikos ministerija
(МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

2014 5 12

2.

Akcinė bendrovė „Port
Feodosia“ (anksčiau
žinoma kaip „Feodosia“)

2014 m. kovo 17 d. „Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją,
kuria paskelbė apie įmonei „Feodosia“ priklausančio turto nusa
vinimą „Krymo Respublikos“ vardu. Taigi, Krymo „valdžia“ yra
faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2015 m. vasario 9 d. perregist
ruota kaip akcinė bendrovė „Port Feodosia“ (ОБЩЕСТВО С ОГРА
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ“). Steigėjas:
Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

2014 5 12

10.

Vadinamoji Donbaso
liaudies milicija
(„Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса“)

Neteisėta ginkluota separatistų grupuotė, atsakinga už kovą su
Ukrainos Vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis
į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

2014 7 25

Inter alia, ši karinė grupuotė perėmė kelių vyriausybės pastatų
Rytų Ukrainoje kontrolę 2014 m. balandžio mėn. pradžioje,
taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei.
Jos buvęs vadas Pavel Gubarev yra atsakingas už regioninės val
džios pastato Donecke užėmimą kartu su prorusiškomis pajėgo
mis ir pasiskelbimą „liaudies gubernatoriumi“.
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Įtraukimo į
sąrašą data

Pavadinimas

Motyvai

13.

Sevastopolio miesto
valstybės unitarinė
įmonė „Sevastopol
seaport“ (anksčiau
žinoma kaip valstybės
įmonė „Sevastopol
commercial seaport“
Государственное
предприятие
„Севастопольский
морской торговый порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Sevastopolski morskoy
torgovy port)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. kovo 17 d. „Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliu
ciją Nr. 1757-6/14 „Dėl kai kurių bendrovių, priklausančių
Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacio
nalizavimo“, kuria skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu
nusavinamas valstybės įmonei „Sevastopol commercial seaport“
priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžia“ yra faktiškai konfis
kavusi šią įmonę. Pagal prekybos apimtį tai yra didžiausias ko
mercinis jūrų uostas Kryme. 2014 m. birželio 6 d. perregist
ruota kaip Sevastopolio miesto valstybės unitarinė įmonė „Se
vastopol seaport“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ“).
Steigėjas: Sevastopolio valdžia (Правительство Севастополя).

2014 7 25

14.

Akcinė bendrovė
„Kerch seaport“ /
„Kamysh-Burun“.
(anksčiau žinoma kaip
valstybės įmonė „Kerch
commercial sea port“
Государственное
предприятие
„Керченский морской
торговый порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. kovo 17 d. „Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliu
ciją Nr. 1757-6/14 „Dėl kai kurių bendrovių, priklausančių
Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacio
nalizavimo“, o 2014 m. kovo 26 d. – rezoliuciją Nr. 1865-6/14
„Dėl valstybės įmonės“ Crimean Sea Ports „(„О Государственном
предприятии“ Крьмские морские порть“), kuriomis skelbiama,
kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei
„Kerch commercial sea port“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo
„valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. Pagal prekybos
apimtį tai yra antras pagal dydį komercinis jūrų uostas Kryme.
2014 m. gruodžio 9 d. perregistruota kaip akcinė bendrovė
„Kerch seaport“ „Kamysh-Burun“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУ
РУН““). Steigėjai: Akcinė bendrovė „Vostok-Capital“, įregistruota
Donecke,
Ukrainoje
(ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ“); akcinė bendrovė „Vos
tok“, įregistruota Donecke, Ukrainoje (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК“); akcinė bendrovė „Alt
com Invest-Stroi“, įregistruota Donecke, Ukrainoje (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ“)
ir akcinė bendrovė „Altcom-Beton“, įregistruota Borispolyje,
Ukrainoje (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
„АЛЬТКОМ-БЕТОН“).

2014 7 25

15.

Krymo Respublikos
valstybės unitarinė
įmonė „Universal-Avia“
(anksčiau žinoma kaip
valstybės įmonė
„Universal-Avia“,
Государственное
предприятие
„Универсал-Авиа“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. kovo 24 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą „Dėl valstybinės įmonės“ Gosudarstvenoye
predpriyatiye Universal-Avia „(„О Государственном предприятии“
Универсал-Авиа“) Nr. 1794-6/14, kuriuo skelbiama, kad „Krymo
Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „UniversalAvia“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžia“ yra faktiškai
konfiskavusi šią įmonę. 2015 m. sausio 15 d. perregistruota
kaip Krymo Respublikos valstybės unitarinė įmonė „UniversalAvia“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА“). Steigėjas: Krymo Respublikos trans
porto ministerija (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ).

2014 7 25

2016 3 12
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16.

Rusijos Federacijos
Prezidento
administracijos
federalinė valstybės
biudžetinė įmonė
„Sanatorium Nizhnyaya
Oreanda“ (anksčiau
žinoma kaip sanatorija
„Nizhnyaya Oreanda“
Санаторий „Нижняя
Ореанда“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. kovo 21 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą „Dėl sanatorijų ir kurortų asociacijos sukū
rimo klausimų“ Nr. 1767-6/14, kuriuo skelbiama, kad „Krymo
Respublikos“ vardu nusavinamas sanatorijai „Nizhnyaya
Oreanda“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžia“ yra faktiš
kai konfiskavusi šią įmonę. 2014 m. spalio 9 d. perregistruota
kaip Rusijos Federacijos Prezidento administracijos federa
linė valstybės biudžetinė įmonė „Sanatorium Nizhnyaya
Oreanda“ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕ
ЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Steigėjas: Rusijos
Federacijos Prezidento administracija (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕ
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

2014 7 25

18.

Rusijos Federacijos
Prezidento
administracijos
federalinė valstybės
biudžetinė įmonė
„Production-Agrarian
Union „Massandra“
(anksčiau žinoma kaip
valstybės koncernas
„National Association of
producers“ Massandra“
Национальное
производственно
аграрное объединение
„Массандра“
Nacionalnoye
proizvodstvenno
agrarnoye obyedinenye
„Massandra“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.
Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 18366/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir or
ganizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės
nacionalizavimo“ pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Res
publikos“ vardu nusavinamas valstybės koncernui 'National As
sociation of producers „Massandra“ priklausantis turtas. Taigi,
Krymo „valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2014 m.
rugpjūčio 1 d. perregistruota kaip Rusijos Federacijos Prezidento
administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė „Produc
tion-Agrarian Union „Massandra““ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Steigėjas: Rusijos Federacijos Prezi
dento administracija (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

2014 7 25

19.

Krymo Respublikos
valstybės unitarinė
įmonė „National
Institute of Wine
„Magarach““ (anksčiau
žinoma kaip „State
enterprise Magarach of
the national institute of
wine“) Государственное
предприятие Агрофирма
„Магарач“
Национального
института винограда и
вина „Магарач“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma Magarach“
nacionalnogo instituta
vinograda i vina
„Magarach“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.
Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 18366/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir or
ganizacijų, esančių“ Krymo Respublikos „teritorijoje, nuosavybės
nacionalizavimo“ pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Res
publikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Gosudarstve
noye predpriyatiye“ Agrofirma Magarach „nacionalnogo instituta
vinograda i vina“ Magarach „priklausantis turtas. Taigi, Krymo“
valdžia „yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2015 m. sau
sio 15 d. perregistruota kaip Krymo Respublikos valstybės uni
tarinė įmonė“ National Institute of Wine „Magarach“ „(ГОСУ
ДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ“НА

2014 7 25

ЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНО
ГРАДА И ВИНА „МАГАРАЧ“). Steigėjas: Krymo Respublikos žemės
ūkio ministerija (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБ
ЛИКИ КРЫМ).
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Motyvai

20.

Krymo Respublikos
valstybės unitarinė
įmonė „Factory of
sparkling wine „Novy
Svet“ (anksčiau žinoma
kaip valstybės įmonė
„Factory of sparkling
wine Novy Svet“
Государственное
предприятие Завод
шампанских вин „Новый
свет“ Gosudarstvenoye
predpriyatiye „Zavod
shampanskykh vin
Novy Svet“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos
teisę. 2014 m. balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“
priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.
Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 18366/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir or
ganizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės
nacionalizavimo“ pakeitimų“, kuriuo skelbiama, kad „Krymo
Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Zavod sham
panskykh vin Novy Svet“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „val
džia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę. 2015 m. sausio 4 d.
perregistruota kaip Krymo Respublikos valstybės unitarinė
įmonė „Factory of sparkling wine“ Novy Svet „(ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ“ЗАВОД
ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ СВЕТ“). Steigėjas: Krymo Respublikos
žemės ūkio ministerija (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

2014 7 25

23.

RUSSIAN NATIONAL
COMMERCIAL BANK
(Rusijos nacionalinis
komercinis bankas)

Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, Rusijos nacio
nalinis komercinis bankas (Russian National Commercial Bank)
(RNCB) visiškai perėjo vadinamosios Krymo Respublikos nuosa
vybėn. Jis tapo dominuojančiu subjektu rinkoje, nors prieš
aneksiją Kryme jokios veiklos nevykdė. Supirkdamas ar perim
damas Kryme veikusių besitraukiančių bankų filialus, Rusijos
nacionalinis komercinis bankas materialiai ir finansiškai rėmė
Rusijos vyriausybės veiksmus integruoti Krymą į Rusijos Federa
ciją, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui.
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РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
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TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/360
2016 m. kovo 11 d.
kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos
Respublikai
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės
Afrikos Respublikai (1), ypač į jo 2c straipsnį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2013 m. gruodžio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/798/BUSP;

(2)

2016 m. kovo 7 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
rezoliuciją 2127 (2013), įtraukė vieną asmenį ir vieną subjektą į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos
ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Sprendimo 2013/798/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo 2013/798/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 11 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
A.G. KOENDERS

(1) OL L 352, 2013 12 24, p. 51.
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PRIEDAS

Sprendimo 2013/798/BUSP priedas papildomas šiais įrašais:
A. Asmenys

„9. Joseph KONY (dar žinomas kaip: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)
Pareigos: Viešpaties pasipriešinimo armijos vadas
Gimimo data: a) 1959 m.; b) 1960 m.; c) 1961 m.; d) 1963 m.; e) 1964 m. rugsėjo 18 d.; f) 1965 m.;
g) (1961 m. rugpjūčio mėn.); h) (1961 m. liepos mėn.); i) 1961 m. sausio 1 d. j); (1963 m. balandžio mėn.)
Gimimo vieta: a) Palaro kaimas, Palaro parapija, Omoro apskritis, Gulu rajonas, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu,
Uganda, c) Atiakas, Uganda
Pilietybė: Ugandos pasas
Adresas: a) Vakaga, Centrinės Afrikos Respublika; b) Aukštutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika;
c) Žemutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika; d) Aukštutinis Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika;
e) Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika; f) Aukštutinis Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; g) Žemutinis
Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; h) (Deklaruotas adresas: Kafia Kingi (teritorija, esanti Sudano ir Pietų
Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas). Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties
pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano).
Įtraukimo į sąrašą data: 2016 m. kovo 7 d.
Kita informacija:
Kony yra Viešpaties pasipriešinimo armijos (VPA) įkūrėjas ir vadovas (CFe.002). Jo vadovaujama VPA dalyvavo
vykdant tūkstančių civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. VPA atsakinga už
šimtų fizinių asmenų pagrobimą, perkėlimą, seksualinio smurto prieš juos panaudojimą ir žudymą visoje
Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), taip pat civilių gyventojų nuosavybės grobstymą ir naikinimą. Tėvo
vardas – Luizi Obol. Motinos vardas – Nora Obol.
Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:
Joseph Kony į sąrašą buvo įtrauktas 2016 m. kovo 7 d. pagal Rezoliucijos 2262 (2016) 12 punktą ir 13 punkto
b, c ir d papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR,
arba remia tokius veiksmus“; „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių
teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR,
įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius
etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą,
planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu“; „verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos
naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdamas taikomą tarptautinę teisę“; ir „teikia paramą
ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodamas gamtos išteklius įskaitant deimantus,
auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudamas CAR arba iš jos“.
Papildoma informacija:
Kony įkūrė Viešpaties pasipriešinimo armiją (VPA) ir apibūdinamas kaip grupuotės įkūrėjas, religinis vadovas,
pirmininkas ir vyriausiasis vadas. VPA susiformavo XX a. 9-ąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje ir dalyvavo
vykdant tūkstančių civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. Didėjant kariniam
spaudimui 2005 m. ir 2006 m. Kony įsakė VPA pasitraukti iš Ugandos. Nuo to laiko VPA veikia Kongo
Demokratinėje Respublikoje (KDR), CAR, Pietų Sudane ir, kaip pranešama, Sudane.
VPA vadovas Kony rengia ir įgyvendina VPA strategiją, įskaitant nuolatinius įsakymus pulti civilius gyventojus ir
su jais žiauriai elgtis. Nuo 2013 m. gruodžio mėn. Joseph Kony vadovaujama VPA pagrobė, perkėlė šimtus
fizinių asmenų, naudojo prieš juos seksualinį smurtą ir juos žudė visoje CAR, taip pat grobstė ir naikino civilių
gyventojų nuosavybę. Savo veiklą VPA yra sutelkusi rytinėje CAR dalyje ir, kaip pranešama, Kafia Kingi
(teritorijoje, esančioje Sudano ir Pietų Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas, tačiau
jos karinę kontrolę vykdo VPA); VPA puldinėja kaimus ir grobia maistą bei atsargas. Kovotojai rengia pasalas,
kad užpultų į VPA išpuolius reaguojančias saugumo pajėgas ir pavogtų jų įrangą, be to, VPA kovotojai taip pat
puldinėja ir plėšikauja kaimuose, kuriuose nėra karinių pajėgų. VPA taip pat suintensyvino išpuolius prieš
deimantų ir aukso kasyklas.
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Tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs Kony arešto orderį. TBT kaltina Kony dėl dvylikos nusikaltimų
prieš žmoniškumą punktų, įskaitant žudymą, pavertimą vergu, pavertimą seksualiniu vergu, išprievartavimą,
nežmoniškus veiksmus, dėl kurių patiriama sunkių kūno sužalojimų ir kančių, taip pat dėl dvidešimt vieno karo
nusikaltimo punkto, įskaitant žudymą, žiaurų elgesį su civiliais gyventojais, tyčinius išpuolius prieš civilius
gyventojus, plėšikavimą, prievartavimo skatinimą ir jaunesnių nei 15 metų vaikų įtraukimą į nusikalstamą veiką,
juos pagrobiant.
Kony davė nuolatinius įsakymus sukilėliams kovotojams grobti deimantus ir auksą iš tradicinių kalnakasių
rytinėje CAR dalyje. Kaip pranešama, kai kurias iš šių naudingųjų iškasenų Kony grupuotė pervežė į Sudaną arba
juos pardavė vietos civiliams gyventojams ir buvusios organizacijos „Seleka“ nariams.
Kony taip pat įsakė savo kovotojams nelegaliai medžioti dramblius Kongo Demokratinės Respublikos Garambos
nacionaliniame parke; šių dramblių iltys, kaip pranešama, buvo pervežamos per rytinę CAR dalį į Sudaną,
kuriame vyresnieji VPA pareigūnai, kaip pranešama, jomis prekiavo su Sudano prekeiviais ir vietos pareigūnais.
Prekyba dramblio kaulu yra svarbus Kony grupuotės pajamų šaltinis. Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties
pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano.“
B. Subjektai

„2. VIEŠPATIES PASIPRIEŠINIMO ARMIJA (dar žinoma kaip: a) VPA; b) Viešpaties pasipriešinimo judėjimas (VPJ);
c) Viešpaties pasipriešinimo judėjimas / armija (VPJ/A)
Adresas: a) Vakaga, Centrinės Afrikos Respublika; b) Aukštutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika;
c) Žemutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika; d) Aukštutinis Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika;
e) Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika; f) Aukštutinis Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; g) Žemutinis
Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; h) (Deklaruotas adresas: Kafia Kingi (teritorija, esanti Sudano ir Pietų
Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas). Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties
pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano).
Įtraukimo į sąrašą data: 2016 m. kovo 7 d.
Kita informacija: Susiformavo XX a. 9-ąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje. Dalyvavo vykdant tūkstančių
civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą Centrinėje Afrikoje, įskaitant šimtus gyventojų Centrinės Afrikos
Respublikoje. Jai vadovauja Joseph Kony.
Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:
Viešpaties pasipriešinimo armija į sąrašą buvo įtraukta 2016 m. kovo 7 d. pagal Rezoliucijos 2262 (2016)
12 punktą ir 13 punkto b, c ir d papunkčius, kadangi ji „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai,
stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „yra susijusi su veiksmų, kuriais pažeidžiama
atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių
suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus
nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat
grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu“; „verbuoja vaikus dalyvauti
ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdama taikomą
tarptautinę teisę“; ir „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodama
gamtos išteklius įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudama CAR
arba iš jos“.
Papildoma informacija:
VPA susiformavo XX a. 9-ąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje ir dalyvavo vykdant tūkstančių civilių
gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. Didėjant kariniam spaudimui 2005 m. ir
2006 m. VPA vadovas Joseph Kony įsakė VPA pasitraukti iš Ugandos. Nuo to laiko VPA veikia Kongo Demokra
tinėje Respublikoje (KDR), CAR, Pietų Sudane ir, kaip pranešama, Sudane.
Nuo 2013 m. gruodžio mėn. VPA pagrobė ir perkėlė šimtus fizinių asmenų, naudojo prieš juos seksualinį
smurtą ir juos žudė visoje CAR, taip pat grobstė ir naikino civilių gyventojų nuosavybę. Savo veiklą VPA yra
sutelkusi rytinėje CAR dalyje ir, kaip pranešama, Kafia Kingi (teritorijoje, esančioje Sudano ir Pietų Sudano
pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas, tačiau jos karinę kontrolę vykdo VPA); VPA puldinėja
kaimus ir grobia maistą bei atsargas. Kovotojai rengia pasalas, kad užpultų į VPA išpuolius reaguojančias
saugumo pajėgas ir pavogtų jų įrangą, be to, VPA kovotojai taip pat puldinėja ir plėšikauja kaimuose, kuriuose
nėra karinių pajėgų. VPA taip pat suintensyvino išpuolius prieš deimantų ir aukso kasyklas.
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VPA būrius dažnai lydi belaisviai, kurie verčiami dirbti nešikais, virėjais ir būti seksualiniais vergais. VPA vykdo
smurtą dėl lyties, be kita ko, prievartauja moteris ir mergaites.
2013 m. gruodžio mėn. Aukštutiniame Kotto VPA pagrobė dešimtis žmonių. Teigiama, kad nuo 2014 m.
pradžios VPA dalyvavo šimtų civilių gyventojų pagrobimuose CAR.
2014 m. pradžioje VPA kovotojai kelis kartus puolė rytinėje Centrinės Afrikos Respublikos Aukštutinio
Mbomou prefektūros dalyje esantį Obo kaimą.
2014 m. gegužės–liepos mėn. VPA toliau puldinėjo Obo ir kitas pietrytinėje CAR dalyje esančias vietoves, be
kita ko, birželio mėn. pradžioje surengė akivaizdžiai koordinuojamus išpuolius ir grobimus Mbomou
prefektūroje.
Bent nuo 2014 m. VPA dalyvavo nelegaliai medžiojant dramblius ir vykdant neteisėtą prekybą drambliais,
siekdama gauti pajamų. Kaip pranešama, VPA neteisėtai į Darfūrą gabena šiaurinėje KDR dalyje esančiame
Garambos nacionaliniame parke gautą dramblio kaulą, kad jį pardavusi galėtų įsigyti ginklų ir atsargų. Kaip
pranešama, VPA gabena brakonierių nelegaliai sumedžiotų dramblių iltis per CAR į Darfūrą ir Sudaną, kad jas
parduotų. Be to, 2014 m. pradžioje Kony, kaip pranešama, įsakė VPA kovotojams grobti deimantus ir auksą iš
rytinėje CAR dalyje dirbančių kalnakasių ir išvežti juos į Sudaną. Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties
pasipriešinimo armijos kovotojų buvo, kaip pranešama, išvaryta iš Sudano.
2015 m. vasario mėn. pradžioje sunkiaisiais ginklais apsiginklavę VPA kovotojai pagrobė Kpangbayanga ir
Aukštutinio Mbomou civilius gyventojus ir pavogė maisto atsargų.
2015 m. balandžio 20 d. VPA užpuolė pietrytinėje CAR dalyje esantį Ndambissoua, pagrobė vaikus ir privertė
daugumą kaimo gyventojų bėgti iš savo namų. O 2015 m. liepos mėn. pradžioje VPA užpuolė kelis pietuose
esančios Aukštutinio Kotto prefektūros kaimus; išpuolių metu vykdyti plėšimai, smurtas prieš civilius gyventojus,
deginti jų namai ir grobti žmonės.
Nuo 2016 m. sausio mėn. Mbomou, Aukštutiniame Mbomou ir Aukštutiniame Kotto suaktyvėjo VPA
priskiriami išpuoliai; šių išpuolių metu ypač nukentėjo Aukštutiniame Kotto esančios kalnakasybos vietos. Šių
išpuolių metu vykdyti plėšimai, smurtas prieš civilius gyventojus, naikintas turtas ir grobti žmonės. Dėl jų
gyventojai buvo priversti persikelti, o apie 700 asmenų pasitraukė į Bria.“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/361
2016 m. kovo 10 d.
kuriuo dėl Kinijos įrašo trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus
arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas
Sprendimo 2004/211/EB I priedas
(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1450)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus,
reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų
sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje,
bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 17 straipsnio 3 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuo
jančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (2), ypač į jos 12 straipsnio 1 ir 4 dalis,
19 straipsnio įžanginį sakinį ir a bei b punktus,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatyti reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamai, inter alia, arklinių šeimos gyvūnų
spermai, kiaušialąstėms ir embrionams. Tos sąlygos turi būti bent lygiavertės sąlygoms, kurios taikomos valstybių
narių tarpusavio prekybai;

(2)

Direktyvoje 2009/156/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamiems gyviems
arklinių šeimos gyvūnams. Joje nustatyta, kad į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnus leidžiama importuoti tik iš tų
trečiųjų šalių, kurios laikosi tam tikrų gyvūnų sveikatos reikalavimų;

(3)

Komisijos sprendimu 2004/211/EB (3) nustatytas trečiųjų šalių arba, jei taikomas suskirstymas į regionus, jų dalių,
iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes bei embrionus,
sąrašas ir nurodomos kitos tokiam importui taikomos sąlygos. Tas sąrašas pateikiamas Sprendimo 2004/211/EB
I priede;

(4)

tarptautinei žirginio sporto federacijai (FEI) rengiant pasaulio jojimo čempionatą 2016 m. balandžio 29 d.–
gegužės 1 d., Kinijos kompetentingos institucijos pateikė prašymą patvirtinti tiesiogiai iš netolimo tarptautinio
oro uosto pasiekiamą Šanchajaus municipalinę sritį zona, kurioje nenustatyta arklinių šeimos gyvūnų ligų. Atsi
žvelgiant į tam tikslui įrengtų objektų EXPO 2010 automobilių stovėjimo aikštelėje laikiną pobūdį, būtų tikslinga
numatyti laikiną šios zonos patvirtinimą;

(1) OL L 268, 1992 9 14, p. 54.
(2) OL L 192, 2010 7 23, p. 1.
(3) 2004 m. sausio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/211/EB, nustatantis trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybės narės leidžia
importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir iš dalies pakeičiantis Sprendimus
93/195/EEB ir 94/63/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).
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(5)

atsižvelgdama į Kinijos valdžios institucijų pateiktą informaciją ir garantijas ir siekdama leisti pagal Komisijos
sprendimo 93/195/EEB (1) reikalavimus ribotą laikotarpį pakartotinai įvežti registruotus arklius po jų laikino
eksporto iš Kinijos teritorijos dalies, Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/557 (2), kuriuo Kinijos
regionas CN-2 buvo laikinai patvirtintas su tikslu surengti pasaulio jojimo čempionatą 2015 m. gegužės 8–10 d.;

(6)

jojimo renginys bus pakartotas 2016 m. tomis pačiomis gyvūnų sveikatos ir karantino sąlygomis, kurios,
palyginti su taikytomis 2015 m., nepakito, todėl tikslinga atitinkamai priderinti datą Sprendimo 2004/211/EB
I priedo lentelės 15 stulpelyje CN-2 regionui skirtoje eilutėje;

(7)

todėl Sprendimas 2004/211/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo 2004/211/EB I priedo lentelės 15 stulpelyje Kinijos CN-2 regionui skirtoje eilutėje žodžiai „Galioja nuo
2015 m. balandžio 25 d. iki gegužės 25 d.“ pakeičiami žodžiais: „Galioja nuo 2016 m. balandžio 15 d. iki gegu
žės 15 d.“
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys

(1) 1993 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai
įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (OL L 86, 1993 4 6, p. 1).
(2) 2015 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/557, kuriuo dėl Kinijos įrašo trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių į
Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas
Sprendimo 2004/211/EB I priedas (OL L 92, 2015 4 8, p. 107).
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/362
2016 m. kovo 11 d.
dėl „MAHLE Behr GmbH & Co. KG“ entalpijos rezervuaro patvirtinimo kaip naujoviškos
keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį
naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto
priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 12 straipsnio 4 dalį,
kadangi:
(1)

2015 m. balandžio 29 d. tiekėjas „MAHLE Behr GmbH & Co. KG“ (toliau – pareiškėjas) pateikė entalpijos
rezervuaro pripažinimo naujoviška technologija paraišką. Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 725/2011 (2) 4 straipsnį įvertinta, ar paraiška išsami. Komisija nustatė, kad pradinėje paraiškoje trūksta tam
tikros svarbios informacijos, ir paprašė pareiškėjo ją pateikti. Reikiamą informaciją pareiškėjas pateikė 2015 m.
gegužės 27 d. Nustatyta, kad paraiška išsami, ir kitą dieną po oficialaus išsamios informacijos gavimo, t. y.
2015 m. gegužės 28 d., prasidėjo Komisijos atliekamo paraiškos vertinimo laikotarpis;

(2)

paraiška įvertinta pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnį, Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 725/2011
ir naujoviškų technologijų patvirtinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 443/2009 paraiškų rengimo technines gaires
(toliau – techninės gairės, 2013 m. vasario mėn. redakcija) (3);

(3)

paraiškoje aprašomas entalpijos rezervuaras, kuris padeda sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas po
šalto vidaus degimo variklio paleidimo, nes variklis greičiau sušyla;

(4)

Komisijos nuomone, iš paraiškoje pateiktos informacijos matyti atitiktis Reglamento (EB) Nr. 443/2009
12 straipsnyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 2 ir 4 straipsniuose nurodytoms sąlygoms ir
kriterijams;

(5)

vadovaudamasis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 2 straipsnio 2 dalies a punktu, pareiškėjas įrodė,
kad entalpijos rezervuarai buvo naudojami ne daugiau kaip 3 % naujų atskaitos metais (2009) užregistruotų
keleivinių automobilių;

(6)

pareiškėjas pagal technines gaires taikė išsamią bandymo procedūrą ir kaip bazinę transporto priemonę naudojo
transporto priemonę, kurioje entalpijos rezervuaras įrengtas, bet jo funkcija išjungta;

(7)

pareiškėjas pateikė išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo bandymo metodiką. Komisija mano, kad pagal bandymo
metodiką bus gaunami bandymų rezultatai, kuriuos galima patikrinti, pakartoti ir palyginti, ir kad ją taikant
galima, remiantis statistiškai labai reikšmingais duomenimis, praktiškai įrodyti, kaip taikant naujovišką
technologiją sumažės išmetamo CO2 kiekis, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011
6 straipsnyje;

(8)

atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjas įrodė, jog išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas naudojant entalpijos
rezervuarą yra ne mažesnis nei 1 g CO2/km;

(1) OL L 140, 2009 6 5, p. 1.
(2) 2011 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 725/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 443/2009 nustatoma keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo naujoviškų technologijų pripažinimo ir
patvirtinimo sistema (OL L 194, 2011 7 26, p. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

L 67/60

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 3 12

(9)

atliekant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 (1) ir Komisijos reglamente (EB)
Nr. 692/2008 (2) nurodytą tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį bandymą entalpijos rezervuaro
funkcija neaktyvi, todėl Komisija sutinka, kad aptariamai technologijai standartinis bandymų ciklas netaikomas;

(10)

entalpijos rezervuaro funkcijos aktyvinimas nepriklauso nuo vairuotojo pasirinkimo. Tuo remdamasi Komisija
mano, kad išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą lemia gamintojo naudojama naujoviška technologija;

(11)

Komisija nustatė, kad patikros ataskaitą parengė nepriklausoma sertifikuota įstaiga „TÜV SÜD Auto Service
GmbH“ ir kad ataskaitoje patvirtinamos paraiškoje išdėstytos išvados;

(12)

atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija mano, kad nagrinėjamos naujoviškos technologijos pripažinimui
neturėtų būti prieštaraujama;

(13)

turėtų būti nustatytas individualus šiuo sprendimu patvirtintos naujoviškos technologijos kodas, kad atitin
kamuose tipo patvirtinimo dokumentuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (3) I, VIII
ir IX priedus būtų galima naudoti bendrąjį ekologinės naujovės kodą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
„MAHLE Behr GmbH & Co. KG“ paraiškoje aprašytas entalpijos rezervuaras patvirtinamas kaip naujoviška
technologija pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnį.
2.
Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas dėl 1 dalyje nurodyto entalpijos rezervuaro naudojimo nustatomas pagal priede
pateiktą bandymo metodiką.
3.
Individualus ekologinės naujovės kodas, kuris turi būti nurodomas tipo patvirtinimo dokumentuose ir naudojamas
šiuo įgyvendinimo sprendimu patvirtintai naujoviškai technologijai žymėti yra „18“.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

(1) 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl
transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).
(2) 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų
keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos
(OL L 199, 2008 7 28, p. 1).
3
( ) 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų
direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).
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PRIEDAS
IŠMETAMO CO2 KIEKIO SUMAŽĖJIMO DĖL ENTALPIJOS REZERVUARO NAUDOJIMO NUSTATYMO
METODIKA
1. ĮVADAS

Norint nustatyti išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą dėl entalpijos rezervuaro technologijos (EST sistemos)
naudojimo, reikia nustatyti:
a) bandymo procedūrą bazinės transporto priemonės (transporto priemonės, kurioje įrengtas entalpijos
rezervuaras, bet jo funkcija išjungta) ir ekologinės naujovės transporto priemonės variklio atvėsimo kreivėms
nustatyti;
b) bandymo procedūrą išmetamo CO2 kiekiui nustatyti, kai variklis paleidžiamas esant skirtingai variklio aušinimo
skysčio temperatūrai;
c) bandymo procedūrą teorinei variklio temperatūrai po EST sistemos ištuštinimo nustatyti;
d) bandymo procedūrą sušilusio variklio paleidimo naudai nustatyti;
e) formules išmetamo CO2 kiekio sumažėjimui apskaičiuoti;
f) formules statistinei paklaidai apskaičiuoti ir rezultatų reikšmingumui nustatyti.
2. ŽENKLAI IR SANTRUMPOS

Lotynų abėcėlės ženklai
BTA

– tipo patvirtinimo sąlygomis transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

CCO2

– išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas [g CO2/km];

CO2

– anglies dioksidas;

CO2 (Tk)

– transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio aritmetinis vidurkis, išmatuotas pagal naująjį Europos
važiavimo bandymo ciklą (NEDC), kai aplinkos temperatūra yra 14 °C, o variklis paleidžiamas esant
aušalo temperatūrai [g CO2/km];

deng

– variklio aušinimo skysčio atvėsimo kreivės temperatūros mažėjimo koeficientas [1/h];

dEST

– variklio aušinimo skysčio atvėsimo kreivės naudojant EST temperatūros mažėjimo koeficientas [1/h];

EST

– entalpijos rezervuaras;

K

– efektyvusis šiluminės inercijos santykis [-];

m

– pavyzdžio matavimų skaičius;

NEDC

– naujasis Europos važiavimo ciklas;

eng

NPðTti Þ

– normalizuotas degalų sąnaudų potencialas, kai variklis paleidžiamas esant variklio aušalo
temperatūrai pagal pasirinktą stovėjimo trukmę ti [-];

pt

– stovėjimo trukmė [h];

Teng

– variklio aušinimo skysčio temperatūra per stovėjimo trukmę [°C];

Tengmod

– teorinė variklio aušinimo skysčio temperatūra po EST sistemos ištuštinimo [°C];

TEST

– variklio aušinimo skysčio temperatūra naudojant EST per stovėjimo trukmę [°C];
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Tcold

– šalto variklio paleidimo temperatūra [°C], 14 °C;

Thot

– sušilusio variklio paleidimo temperatūra [°C], t. y. aušinimo skysčio temperatūra, pasiekta NEDC
pabaigoje;

SOC

– įkrovos būsena;

SVSpt

– stovėjimo trukmės pasiskirstymo dalis [%] pagal 6 lentelę;

WFti

– stovėjimo trukmės ti svorinis daugiklis [%] pagal 3 lentelę.

Apatiniai indeksai
indeksas ti rodo pasirinktą stovėjimo trukmę pagal 1 lentelę;
indeksas j rodo pavyzdžio matavimo numerį;
indeksas k rodo variklio aušinimo skysčio temperatūrą paleidžiant variklį.
3. ATVĖSIMO KREIVIŲ IR TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Bazinės transporto priemonės ir ekologinės naujovės transporto priemonės variklio aušinimo skysčio atvėsimo
kreivės nustatomos bandymais. Transporto priemonės variantams, kurių šiluminė talpa, variklio skyriaus
sandarinimas, variklio šilumos izoliacija ir EST sistema yra tokie patys, taikomos tos pačios kreivės. Bandymus
sudaro nuolatinis reprezentatyvios variklio aušinimo skysčio temperatūros ir EST sistemoje laikomo aušinimo
skysčio temperatūros nuolatinis matavimas termoporomis 24 h esant ne mažesnei kaip 14 °C aplinkos
temperatūrai. Variklis, prieš jį išjungiant, sušildomas iki aukščiausios aušinimo skysčio temperatūros, pakankamai
kartų iš eilės atliekant NEDC bandymus. Parengus transporto priemonę bandymui, išjungiamas uždegimas ir
ištraukiamas raktelis. Automobilio variklio dangtis visiškai uždaromas. Visos bandymo patalpoje įrengtos dirbtinio
vėdinimo sistemos išjungiamos.
Išmatuotos atvėsimo kreivės suvedamos pagal matematinį metodą, kuris varikliui ir EST sistemai apibūdinamas
atitinkamai 1 ir 2 formulėmis.
1 formulė
− deng �pt
Teng
pt ¼ Tcold þ ðThot − Tcold Þe

2 formulė
− dEST �pt
TEST
pt ¼ Tcold þ ðThot − Tcold Þe

Gretinant kreives taikomas mažiausiųjų kvadratų metodas. Tuo tikslu į temperatūros matavimo duomenis, gautus
per pirmąsias 30 minučių po variklio išjungimo, neatsižvelgiama, nes nustojus veikti aušinimo sistemai aušinimo
skysčio temperatūros kitimas yra netipinis.
eng

Pagal 1 formulę apskaičiuojama variklio temperatūra konkrečiomis stovėjimo trukmės sąlygomis ( Tti ) ir pateikiama
1 lentelėje.

lentelė 1
Variklio temperatūra pasirinktomis stovėjimo trukmės sąlygomis
Pasirinkta stovėjimo trukmė (ti)

pt [h]
eng

Tti [°C]

t1

t2

t3

2,5

4,5

16,5
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4. IŠMETAMO CO2 KIEKIO NUSTATYMAS, KAI VARIKLIS PALEIDŽIAMAS ESANT SKIRTINGOMS AUŠINIMO SKYSČIO
TEMPERATŪROS VERTĖMS

Transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos turi būti matuojami pagal JT EEK taisyklės
Nr. 101 6 priedą (Vien vidaus degimo varikliu varomų transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekio ir
degalų sąnaudų matavimo metodas). Procedūra atitinkamai iš dalies pakeičiama, atsižvelgiant į šiuos dalykus:
1. bandymo patalpos oro temperatūra turi būti žemesnė nei 14 °C;
eng

eng

eng

2. penkios aušinimo skysčio temperatūros, kuriai esant paleidžiamas variklis, vertės: Tcold, Thot, Tt1 , Tt2 ir Tt3 .
Bandymai gali būti atliekami bet kokia tvarka. Tarp bandymų galima atlikti vieną arba du parengiamuosius NEDC
bandymus. Užtikrinama, kad paleidimo akumuliatoriaus įkrovos būsena (pvz., pagal jo valdiklio zonos tinklo
signalą) po kiekvieno bandymo nesiskirtų daugiau kaip 5 %, ir fiksuojama dokumentuose.
Visa bandymo procedūra kartojama bent tris kartus (t. y. m ≥ 3). Pagal 3 formulę apskaičiuojami išmetamo CO2
kiekio rezultatų aritmetiniai vidurkiai pagal kiekvieną variklio aušinimo skysčio temperatūrą paleidžiant variklį (Tk)
ir pateikiami 2 lentelėje.
3 formulė
Pm
CO2 ðTk Þ ¼

j¼1

CO2 ðTk Þj
m

čia: k = 1, 2 …, 5
T1 = Tcold

eng

T2 = Thot

eng

T3 ¼ Tt1

eng

T4 ¼ Tt2

T5 ¼ Tt3

2 lentelė
Išmetamo CO2 kiekis, kai variklis paleidžiamas esant skirtingoms aušinimo skysčio temperatūros vertėms
Aušinimo skysčio temperatūra paleidžiant
variklį Tk

Tcold

Thot

Teng
t1

Teng
t2

Teng
t3

CO2 (Tk) [g CO2/km]

5. TEORINĖS VARIKLIO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS PO EST SISTEMOS IŠTUŠTINIMO

Pagal 4 formulę, naudojant 4 dalyje nustatytus ir 2 lentelėje nurodytus rezultatus, apskaičiuojamas normalizuotas
degalų sąnaudų potencialas NP( Teng
ti ) pasirinktomis stovėjimo trukmės sąlygomis, nurodytomis 1 lentelėje.
4 formulė
NPðTeng
ti Þ ¼

CO2 ðTcold Þ − CO2 ðTeng
ti Þ
CO2 ðTcold Þ − CO2 ðThot Þ

Tada pagal 5 formulę apskaičiuojama teorinė variklio aušinimo skysčio temperatūra po EST sistemos ištuštinimo
engmod
pasirinktomis stovėjimo trukmės sąlygomis Tti
.
5 formulė
engmod

Tti

eng

¼ ð2NPðTti

Þ

− 1Þ � ðThot − Tcold Þ þ Tcold

Pagal 6 formulę apskaičiuojamas šiluminės inercijos santykis Kti pasirinktomis stovėjimo trukmės sąlygomis.
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6 formulė
Tengmod
− Teng
ti
ti
eng
EST
Tti − Tti

Kti ¼

Pagal 7 formulę apskaičiuojamas efektyvusis šiluminės inercijos santykis Kti, taikant trijų rezultatų svorinius
koeficientus pagal tai, kokią dalį sudaro transporto priemonės stovėjimo laikas.
7 formulė
3
X

K¼

Kti � WFti
i¼1

čia:
WFti

– stovėjimo trukmės ti svorinis daugiklis [-] pagal 3 lentelę.

3 lentelė
Svorinis daugiklis K koeficientui apskaičiuoti

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Pagal 8 formulę apskaičiuojama teorinė variklio temperatūra po EST sistemos ištuštinimo pt stovėjimo trukmės
sąlygomis Tengmod
.
pt
8 formulė
EST
eng
Tengmod
¼ Teng
pt
pt þ K � ðTpt − Tpt Þ

Skaičiavimo rezultatai pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelė
Teorinė variklio temperatūra po EST sistemos ištuštinimo esant skirtingai stovėjimo trukmei

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Tengmod
[°C]
pt
pt [h]
Tengmod
[°C]
pt
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6. SUŠILUSIO VARIKLIO PALEIDIMO NAUDOS NUSTATYMAS

Transporto priemonės, kurioje įrengta naujoviška technologija, sušilusio variklio paleidimo nauda (HSB) nustatoma
bandymais pagal 9 formulę. Ši vertė parodo santykinį per NEDC bandymą išmetamo CO2 kiekio, kai bandymas
atliekamas paleidus šaltą variklį, ir kiekio, kai bandymas atliekamas paleidus sušilusį variklį, skirtumą.
9 formulė
HSB ¼ 1 −

CO2 ðThot Þ
CO2 ðTcold Þ

7. IŠMETAMO CO2 KIEKIO SUMAŽĖJIMO NUSTATYMAS

Prieš pradedant oficialų I tipo bandymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 692/2008, tipo patvirtinimo institucija patikrina,
ar aušinimo skysčio temperatūra, įskaitant entalpijos rezervuare esančio skysčio temperatūrą, nuo patalpos oro
temperatūros skiriasi ne daugiau kaip ± 2 K. Jei ši temperatūra nepasiekta, išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo dėl
EST naudojimo nustatymo metodikos taikyti negalima.
Patikrinimas gali būti atliekamas matuojant temperatūrą entalpijos rezervuaro viduje (pvz., naudojant termoporą)
arba prieš pradedant parengimo bandymui procedūrą EST sistemą galima išjungti, kad sušildytas aušinimo skystis
nebūtų kaupiamas rezervuare. Entalpijos rezervuaro vidaus temperatūra registruojama bandymo ataskaitoje.
Santykinis išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo potencialas ΔCO2pt esant skirtingai transporto priemonės stovėjimo
trukmei apskaičiuojamas pagal 10 formulę.
10 formulė

ΔCO2pt

Tengmod
þ Thot − 2 � Tcold
pt
¼ 1,443 � ln
eng
Tpt þ Thot − 2 � Tcold

!
� HSB

Skaičiavimo rezultatai pateikiami 5 lentelėje.

5 lentelė
Santykinis išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo potencialas ΔCO2pt esant skirtingai stovėjimo trukmei
pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]
pt [h]
ΔCO2(pt) [%]
Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas, įvertintas pagal svorinius stovėjimo trukmės (pt) daugiklius, apskaičiuojamas
pagal 11 formulę.
11 formulė
24
X

CCO2 ¼ BTA �

ΔCO2pt � SVSpt
pt¼1

čia:
SVSpt

– stovėjimo trukmės pasiskirstymo dalis [%] pagal 6 lentelę.
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6 lentelė
Stovėjimo trukmės pasiskirstymas (dalis, kurią sudaro transporto priemonės stovėjimo trukmė)

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

pt [h]
SVSpt [%]

8. STATISTINĖS PAKLAIDOS APSKAIČIAVIMAS

Bandymo metodikos matavimo rezultatų statistinės paklaidos turi būti kiekybiškai įvertintos. Pagal 12 formulę
apskaičiuojamas kiekvieno bandymo, atlikto esant skirtingoms variklio aušinimo skysčio temperatūros vertėms,
aritmetinio vidurkio standartinis nuokrypis.

12 formulė

SCO2 ðTk Þ

vffiP
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
u m
2
u
t j¼1 ðCO2 ðTk Þj − CO2 ðTk ÞÞ
¼
mðm − 1Þ

čia: k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

eng

T3 ¼ Tt1

eng

T4 ¼ Tt2

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo standartinis nuokrypis SCCO apskaičiuojamas pagal 13 formulę.
2

13 formulė

čia:

eng

T5 ¼ Tt3
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9. STATISTINIS REIKŠMINGUMAS

Turi būti įrodoma, kad kiekvieno tipo, varianto ir versijos transporto priemonės, kurioje įmontuota EST sistema,
pagal 13 formulę apskaičiuota išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo paklaida yra ne didesnė, nei viso išmetamo CO2
kiekio sumažėjimo ir Reglamento (ES) Nr. 725/2011 9 straipsnio 1 dalyje nustatytos minimalios sumažėjimo ribos
skirtumas (žr. 14 formulę).

14 formulė
MT � CCO2 − SCCO − ΔCO2m
2

čia:
MT

– minimali sumažėjimo riba [g CO2/km], t. y. 1 g CO2/km;

ΔCO2m

– CO2 pataisos koeficientas dėl masės padidėjimo, susijusio su EST sistemos įrengimu. ΔCO2m
parenkamas iš 7 lentelės.

7 lentelė
CO2 pataisos koeficientas dėl papildomos masės

Degalų rūšis

CO2 pataisos koeficientas dėl papildomos masės ( ΔCO2m )
[g CO2/km]

Benzinas

0,0277 · Δm

Dyzelinas

0,0383 · Δm

7 lentelėje Δm – papildoma masė, susijusi su EST sistemos įrengimu. Tai bendra EST sistemos, visiškai pripildytos
aušinimo skysčio, masė.
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10. TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮRENGTINA EST SISTEMA

Tipo patvirtinimo institucija patvirtina išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, remdamasi EST sistemos matavimais
pagal šiame priede pateiktą bandymo metodiką. Jei išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas nesiekia Reglamento (ES)
Nr. 725/2011 9 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos, taikoma to reglamento 11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2362 dėl atleidimo nuo
išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių
dalims pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 331, 2015 m. gruodžio 17 d.)
36 puslapis, 5 straipsnio 4 lentelės „Nagrinėjamieji subjektai“ skiltyje „Įsigaliojimo data“ bendrovei „CICLI EUROPA s.r.l.“
skirtame įraše:
yra:

„2014 9 10“,

turi būti:

„2014 11 10“.

Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8 galutinio priėmimo (ES, Euratomas) 2016/70
klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 18, 2016 m. sausio 26 d.)
3 puslapis, lentelė keičiama šia lentele:
„Aprašymas

2015 m. biudžetas (1)

2014 m. biudžetas (2)

1. Pažangus ir integracinis augimas

66 853 308 910

65 300 076 773

2. Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

3. Saugumas ir pilietybė

Pokytis (%)

+ 2,38

4. Europos vaidmuo pasaulyje

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5. Administravimas

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

p.m.

28 600 000

—

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62

6. Kompensacijos
Specialios priemonės
Išlaidos, iš viso (3)

(1) Šiame stulpelyje nurodytos sumos atitinka 2015 m. biudžeto (OL L 69, 2015 3 13), taip pat taisomųjų biudžetų Nr. 1-8/2015 sumas.
(2) Šiame stulpelyje nurodytos sumos atitinka 2014 m. biudžeto (OL L 51, 2014 2 20), taip pat taisomųjų biudžetų nuo Nr. 1/2014 iki Nr. 7/2014 su
mas.

(3) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje rašoma: „Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti suba
lansuotos“.“
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