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(Neleģislatīvi akti)

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI
Informācija par to, ka paraksta un provizoriski piemēro Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas
un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp
Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku
Eiropas Savienība un Santomes un Prinsipi Demokrātiskā Republika Briselē 2014. gada 23. maijā parakstīja Protokolu,
ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē
starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku.
Tādējādi saskaņā ar minētā protokola 14. pantu to provizoriski piemēro no 2014. gada 23. maija.
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REGULAS
PADOMES REGULA (ES) Nr. 825/2014
(2014. gada 30. jūlijs),
ar ko groza Regulu (ES) Nr. 692/2014 par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles
izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,
ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz
Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (1),
ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšli
kumu,
tā kā:
(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (2) tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā
2014/386/KĀDP, jo īpaši ierobežojumi attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm un attiecībā uz
finansējuma vai finansiālas palīdzības tiešu vai netiešu sniegšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu
saistībā ar šādu preču importu, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju.

(2)

2014. gada 30. jūlijā Padome pieņēma Lēmumu 2014/507/KĀDP (3), ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP, lai
noteiktu aizliegumu jauniem ieguldījumiem saistībā ar infrastruktūru transporta, telesakaru un enerģētikas un
dabas resursu ieguves nozarēs Krimā un Sevastopolē un eksporta aizliegumu ar minētajām nozarēm saistītām
svarīgām iekārtām un tehnoloģijām.

(3)

Minētie pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu to vienādu piemērošanu visās
dalībvalstīs, ir nepieciešama Savienības līmeņa reglamentējoša rīcība to īstenošanai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 692/2014.

(5)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulu (ES) Nr. 692/2014 ar šo groza šādi:
1) nosaukumu aizstāj ar šādu:
“Padomes Regula (ES) Nr. 692/2014 (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un
Sevastopoles nelikumīgo aneksiju”;
(1) OV L 183, 24.6.2014., 70. lpp.
(2) Padomes Regula (ES) Nr. 692/2014 (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču
importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (OV L 183, 24.6.2014., 9. lpp.).
(3) Padomes Lēmums 2014/507/KĀDP (2014. gada 30. jūlijā), ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojumiem attiecībā uz
Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša
20 lappusi).
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2) regulas 1. pantam pievieno šādus punktus:
“f) “starpniecības pakalpojumi” ir:
i) darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģijas vai finanšu un tehnisko pakalpojumu
iegādi, pārdošanu vai piegādi, tostarp no vienas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti; vai
ii) preču un tehnoloģijas vai finanšu un tehnisko pakalpojumu pārdošana vai pirkšana, tostarp tad, kad tie
atrodas trešās valstīs, lai tos nodotu uz citu trešo valsti;
g) “tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testē
šanu, apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un tā var izpausties kā sagatavošana, konsultācijas, apmā
cība, praktisko zināšanu vai iemaņu nodošana vai konsultatīvie pakalpojumi; tehniskā palīdzība ietver palīdzību
mutiskā veidā.”;
3) iekļauj šādus pantus:
“2.a pants
1.

Ir aizliegts:

a) piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus, kas konkrēti saistīti ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīs
tību transporta, telesakaru vai enerģētikas nozarēs Krimā vai Sevastopolē;
b) iegūt vai palielināt līdzdalību, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā un iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas vai
vērtspapīrus, uzņēmumos, kas veic uzņēmējdarbību Krimā vai Sevastopolē un kuri iesaistīti infrastruktūras izveidē,
iegādē vai attīstībā transporta, telesakaru vai enerģētikas nozarēs Krimā vai Sevastopolē;
c) veidot jebkādus kopuzņēmumus saistībā ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīstību transporta, telesakaru vai
enerģētikas nozarēs Krimā vai Sevastopolē.
2.

Ir aizliegts:

a) piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus, kas konkrēti saistīti ar naftas, gāzes vai minerālu resursu
ieguvi Krimā vai Sevastopolē;
b) iegūt vai palielināt līdzdalību, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņēmumus un iegādāties ar līdzdalību
saistītas akcijas vai vērtspapīrus, uzņēmumos, kas veic uzņēmējdarbību Krimā vai Sevastopolē un kuri iesaistīti
naftas, gāzes vai minerālu resursu ieguvē Krimā vai Sevastopolē;
c) veidot jebkādus kopuzņēmumus saistībā ar naftas, gāzes vai minerālu resursu ieguvi Krimā vai Sevastopolē.
3.

Šā panta un 2.b panta piemērošanas vajadzībām izmanto šādas definīcijas:

a) “minerālu resursi” ir tie resursi, kas ir uzskaitīti II pielikumā;
b) “ieguve” ir naftas, gāzes un minerālu resursu izpēte, meklēšana, ekstrakcija, rafinēšana un pārvaldība un saistīto
ģeoloģisko pakalpojumu sniegšana, bet neietver uzturēšanu, lai nodrošinātu esošās infrastruktūras drošumu;
c) “rafinēšana” ir pārstrāde, kondicionēšana un sagatavošana pārdošanai.
2.b pants
Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus saistībā ar 2.a pantā minētajām iegul
dījumu darbībām.

2.c pants
1.
Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot, eksportēt svarīgas iekārtas un tehnoloģijas, kā uzskaitīts
III pielikumā, jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē vai izmantošanai
Krimā vai Sevastopolē.
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2.
Regulas III pielikumā iekļauj svarīgas iekārtas un tehnoloģijas saistībā ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīs
tību šādās nozarēs:
a) transports;
b) telesakari;
c) enerģētika;
d) naftas, gāzes un minerālu rezervju ieguve Krimā un Sevastopolē.
3.

Ir aizliegts

a) tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar svarīgām iekārtām un tehnolo
ģijām, kā uzskaitīts III pielikumā, vai saistībā ar III pielikumā uzskaitīto priekšmetu nodrošināšanu, izgatavošanu,
uzturēšanu un izmantošanu jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē
vai izmantošanai Krimā vai Sevastopolē; un
b) tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām svarīgajām
iekārtām un tehnoloģijām jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē vai
izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
4.
Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir izvairīšanās no 1. un 3. punktā minēta
jiem aizliegumiem.
5.
Šā panta 1. un 3. punktā iekļautie aizliegumi neattiecas uz tādu darījumu izpildi līdz 2014. gada 28. oktobrim,
kuri paredzēti tirdzniecības līgumā, kas noslēgts pirms 2014. gada 30. jūlijā, attiecībā uz svarīgām iekārtām vai
tehnoloģijām, kā uzskaitīts III pielikumā, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamā papildu līgumā, ar noteikumu, ka
fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas vēlas iesaistīties šādā darījumā vai sniegt palīdzību šādiem darī
jumiem, vismaz 10 darbdienas iepriekš ir paziņojusi par darījumu vai palīdzību tās dalībvalsts kompetentajai iestādei,
kurā tā veic uzņēmējdarbību.
2.d pants
Regulas 2.a un 2.b pantu nepiemēro finansiāla aizdevuma vai kredīta piešķiršanai, līdzdalības palielināšanai vai
jebkāda kopuzņēmuma veidošanai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) darījums ir nepieciešams saskaņā ar vienošanos vai līgumu, kas noslēgts pirms 2014. gada 30. jūlijā, un
b) kompetentā iestāde ir informēta vismaz 10 darbdienas iepriekš.”;
4) Regulas (ES) Nr. 692/2014 pielikums tiek pārsaukts par “I pielikumu”, un tiek pievienots II un III pielikums, kā izklās
tīts šīs regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2014. gada 30. jūlijā
Padomes vārdā–
priekšsēdētājs
S. GOZI
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PIELIKUMS
“II PIELIKUMS

Regulas 2.a pantā minētie minerālu resursi:
KN kods

Produkta apraksts

2501 00 10

Jūras ūdens un sāls šķīdumi

2501 00 31

Sāls ķīmiskai pārveidošanai (nātrija atdalīšanai no hlora), citu produktu ražošanai

2501 00 51

Sāls, denaturēts vai [citām] rūpnieciskām vajadzībām (ieskaitot attīrīšanu), izņemot konservēšanu vai
pārtikas produktu un dzīvnieku barības sagatavošanu)

2501 00 99

Sāls un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipes vielām vai
nesējvielām (izņemot galda sāli, sāli ķīmiskai pārveidošanai (nātrija atdalīšanai no hlora), denaturētu sāli
un sāli citām rūpnieciskām vajadzībām)

2502 00 00

Neapdedzināti dzelzs pirīti

2503 00

Visu veidu sērs, izņemot sublimēto, nogulsnēto un koloidālo sēru

2504

Dabiskais grafīts

2505

Dažāda dabiskā smilts, iekrāsota vai nekrāsota, izņemot 26. nodaļā iekļautās metālu saturošās smiltis

2506

Kvarcs (izņemot dabiskās smiltis); kvarcīts, rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts
vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2507 00

Kaolīns un citādi kaolīnmāli, kalcinēti vai nekalcinēti

2508

Citādi māli (izņemot pozīcijas 6806 uzpūstos mālus), andaluzīts, kianīts un silimanīts, karsēts vai nekar
sēts; mullīts; šamots vai dinasa zemes

2509 00 00

Krīts

2510

Dabiskie kalcija fosfāti un dabiskie alumīnija kalcija fosfāti, dabiskais krīts un fosfātkrīts

2511

Dabiskais bārija sulfāts (barīts); dabiskais bārija karbonāts (viterīts), karsēts vai nekarsēts, izņemot pozī
cijas 2816 bārija oksīdu

2512 00 00

Infuzoriju silīcijzemes (piemēram, kalnu milti, trepelis, diatomīts) un analoģiskas silīcijzemes, nekarsētas
vai karsētas, ar īpatnējo svaru 1 vai mazāku

2513

Pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citādi dabiskie abrazīvie materiāli, termiski
apstrādāti vai neapstrādāti

2514 00 00

Slāneklis, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida
(ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2515

Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk,
sīkgraudainais ģipšakmens (alabastrs), rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi
sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs
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Produkta apraksts

2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, rupji apstrādāti vai
neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai
plātnēs

2517

Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu
un tamlīdzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts; izdedžu, sārņu vai tamlī
dzīgu rūpniecības atkritumu šķembas, kas satur vai nesatur pozīcijas pirmajā daļā minētos materiālus;
darvotas šķembas (makadams); pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu granulas, sīkas šķembas un
pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts

2518

Dolomīts, arī karsēts vai dedzināts, arī rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi
sadalīts dolomīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; dolomīta blietējums

2519 00 00

Dabiskais magnija karbonāts (magnezīts); kausētais magnēzijs; aglomerētais magnēzijs, kuram pirms
aglomerēšanas nelielos daudzumos ir pievienoti vai nav pievienoti citi oksīdi; citāds magnija oksīds, tīrs
vai ar piemaisījumiem

2520

Ģipšakmens; anhidrīts; ģipsis (no dedzinātā ģipšakmens vai kalcija sulfāta), nekrāsots vai iekrāsots, kas
satur vai nesatur nelielu daudzumu paātrinātāju vai palēninātāju

2521 00 00

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citādi kaļķa ieži, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanai

2522

Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozī
cijā 2825

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti
vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

2524

Azbests

2525

Vizla, ieskaitot drumstalas; vizlas atkritumi

2526

Dabiskais steatīts, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūr
veida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; talks

2528 00 00

Dabiskie borāti un to koncentrāti (karsēti vai nekarsēti), taču izņemot borātus, kas izdalīti no dabiskiem
šķīdumiem; dabīgā borskābe, kas sausnā satur ne vairāk par 85 svara % H3BO3

2529

Laukšpats; leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts; fluoršpats

2530

Minerālvielas, kas citur nav minētas un iekļautas

2601

Dzelzs rūdas un koncentrāti, ieskaitot apdedzināto dzelzs pirītu

2602 00 00

Mangāna rūdas un koncentrāti, ieskaitot dzelzi saturošas mangāna rūdas, un koncentrāti, kas sausnā
satur 20 % no svara vai vairāk mangānu

2603 00 00

Vara rūdas un koncentrāti

2604 00 00

Niķeļa rūdas un koncentrāti

2605 00 00

Kobalta rūdas un koncentrāti

2606 00 00

Alumīnija rūdas un koncentrāti

2607 00 00

Svina rūdas un koncentrāti
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Produkta apraksts

2608 00 00

Cinka rūdas un koncentrāti

2609 00 00

Alvas rūdas un koncentrāti

2610 00 00

Hroma rūdas un koncentrāti

2611 00 00

Volframa rūdas un koncentrāti

2612

Urāna vai torija rūdas un koncentrāti

2613

Molibdēna rūdas un koncentrāti

2614 00 00

Titāna rūdas un koncentrāti

2615

Niobija, tantala, vanādija vai cirkonija rūdas un koncentrāti

2616

Dārgmetālu rūdas un koncentrāti

2617

Citādas rūdas un koncentrāti

2618 00 00

Dzelzs vai tērauda ražošanas procesā iegūstamie granulētie sārņi (sārņu smilts)

2619 00

Izdedži, sārņi (izņemot granulētos sārņus), plāva un citādi dzelzs vai tērauda ražošanas atkritumi

2620

Izdedži, pelni un atliekas (izņemot dzelzs vai tērauda ražošanas procesā radušās), kas satur metālus,
arsēnu vai to savienojumus

2621

Citādi izdedži un pelni, ieskaitot jūras aļģu pelnus; pelni un atliekas, kas rodas, sadedzinot sadzīves atkri
tumus

2701

Akmeņogles; briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no
akmeņoglēm

2702

Aglomerēts vai neaglomerēts lignīts, izņemot cietogli

2703 00 00

Aglomerēta un neaglomerēta kūdra (ieskaitot kūdras drupni)

2704 00

Aglomerēts vai neaglomerēts akmeņogļu, lignīta vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

2705 00 00

Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, domnas gāze un tamlīdzīgas gāzes, izņemot naftas gāzes un citus gāzveida
ogļūdeņražus

2706 00 00

Darva, destilēta no akmeņoglēm, lignīta vai kūdras, citādas minerāldarvas, atūdeņotas vai neatūdeņotas
vai daļēji destilētas, ieskaitot reģenerētas darvas

2707

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti,
kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru

2708

Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldarvām

2709 00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti un neie
kļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem
iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi
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2711

Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži

2712

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras
vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai
nekrāsoti

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atli
kumi

2714

Dabīgais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smiltis; asfaltīti un asfalta ieži

2715 00 00

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu
piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

2716 00 00

Elektroenerģija

2801

Fluors, hlors, broms, jods

2802 00 00

Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs

2803 00 00

Ogleklis (sodrēji un citādi oglekļa veidi, kas citur nav minēti)

2804

Ūdeņradis, cēlgāzes un citādi nemetāli

2805

Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausē
jumos; dzīvsudrabs

2806

Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe

2807 00 00

Sērskābe; oleums

2808 00 00

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

2809

Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

2810 00

Bora oksīdi; borskābes

2811

Citādas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

2812

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi

2813

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds

2814

Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums

2815

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi

2816

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

2817 00 00

Cinka oksīds; cinka peroksīds

2818

Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; alumīnija oksīds; alumīnija hidroksīds

2819

Hroma oksīdi un hidroksīdi
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2820

Mangāna oksīdi

2821

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas satur 70 % no kopējās masas vai vairāk saistītās dzelzs, kas
izteikta kā Fe2O3

2822 00 00

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

2823 00 00

Titāna oksīdi

2824

Svina oksīdi; svina mīnijs, sarkanais un oranžais

2825

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidro
ksīdi un peroksīdi

2826

Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi

2827

Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; bromīdi un oksibromīdi; jodīdi un oksijodīdi

2828

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti

2829

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti

2830

Sulfīdi; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi

2831

Ditionīti un sulfoksilāti

2832

Sulfīti; tiosulfāti

2833

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti)

2834

Nitrīti; nitrāti

2835

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti

2836

Karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu

2837

Cianīdi, oksicianīdi un kompleksie cianīdi

2839

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti

2840

Borāti; peroksiborāti (perborāti)

2841

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi

2842

Neorganisko skābju vai peroksiskābju citi sāļi (ieskaitot alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu
ķīmisko sastāvu), izņemot azīdus

2843

Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie un neorganiskie
savienojumi; dārgmetālu amalgamas

2844

Radioaktīvie ķīmiskie elementi un radioaktīvie izotopi (ieskaitot sabrūkošos un reproducējošos ķīmiskos
elementus un izotopus) un to savienojumi; maisījumi un atlikumi, kas satur šos produktus
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2845

Izotopi, izņemot pozīcijā 2844 minētos; minēto izotopu neorganiskie un organiskie savienojumi ar
noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

2846

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu organiskie un neorganiskie savienojumi

2847 00 00

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu

2848 00 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus

2849

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva karbīdi

2850 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, izņemot savienojumus,
kas ir arī pozīcijā 2849 minētie karbīdi

2852

Neorganiskie vai organiskie dzīvsudraba savienojumi ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu,
izņemot amalgamas

2853 00

Citādi neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto ūdeni vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas tīrības ūdeni);
sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no cēlgāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, izņemot dārgmetālu
amalgamas

2901

Acikliskie ogļūdeņraži

2902

Cikliskie ogļūdeņraži

2903

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi

2904

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2906

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2907

Fenoli; fenolu spirti

2908

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2909

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi
(noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2910

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie
un nitrozētie atvasinājumi

2911 00 00

Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu vai bez tās un to halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2912

Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas; cikliskie aldehīdu polimēri; parafor
maldehīds

2913 00 00

Pozīcijā 2912 minēto ražojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi
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2914

Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu, un to halogenētie, sulfu
rētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo
savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2916

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi,
peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2917

Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie,
sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2918

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un
peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2919

Fosforskābes esteri un to sāļi, ieskaitot laktofosfātu; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atva
sinājumi

2920

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; šo savienojumu
halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2921

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām

2922

Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālo grupu

2923

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi fosfoaminolipīdi ar ķīmiski noteiktu vai neno
teiktu sastāvu

2924

Savienojumi, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu; ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funk
cionālo grupu

2925

Savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcionālo grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi,
kas satur imīna funkcionālo grupu

2926

Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo grupu

2927 00 00

Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

2928 00

Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

2929

Savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcionālās grupas

2930

Sēra organiskie savienojumi

2931

Citādi elementorganiskie savienojumi

2932

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us)

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-s)

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citādi heterocikliskie savienojumi

2935 00

Sulfonamīdi

7106

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7107 00 00

Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti
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7108

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7109 00 00

Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

7110

Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7111 00 00

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārg
metālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai

7201

Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās

7202

Ferosakausējumi

7203

Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai
tamlīdzīgās formās; ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara

7204

Dzelzs atkritumi un lūžņi; dzelzs vai tērauda lietņi lūžņu pārliešanai

7205

Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveris

7206

Dzelzs un neleģētais tērauds, lietņos vai citās pirmformās (izņemot dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)

7401 00 00

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

7402 00 00

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti

7404 00

Vara atgriezumi un lūžņi

7405 00 00

Vara ligatūras

7406

Vara pulveri un plēksnes

7501

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citādi niķeļa metalurģijas starpprodukti

7502

Neapstrādāts niķelis

7503 00

Niķeļa atgriezumi un lūžņi

7504 00 00

Niķeļa pulveris un plēksnes

7601

Neapstrādāts alumīnijs

7602 00

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

7603

Alumīnija pulveri un plēksnes

7801

Neapstrādāts svins
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7802 00 00

Svina atkritumi un lūžņi

ex 7804

svina pulveri un plēksnes

7901

Neapstrādāts cinks

7902 00 00

Cinka atkritumi un lūžņi

7903

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes

8001

Neapstrādāta alva

8002 00 00

Alvas atkritumi un lūžņi

ex 8101

Volframs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8102

Molibdēns, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8103

Tantals, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8104

Magnijs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8105

Kobalts, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8106 00

Bismuts, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8107

Kadmijs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8108

Titāns, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8109

Cirkonijs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8110

Antimons, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8111 00

Mangāns, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8112

Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs, niobijs, rēnijs un tallijs, ieskaitot atgriezumus
un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex 8113 00

Metālkeramika, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

III PIELIKUMS

Regulas 2.c pantā minētās svarīgās iekārtas un tehnoloģijas saistībā ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīstību Krimā
un Sevastopolē:
KN kods

Izstrādājuma apraksts

7304 11 00

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, BEZŠUVJU, NO NERŪSĒJOŠĀ
TĒRAUDA

7304 19 10

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI
TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 168,3 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO
NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)
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Izstrādājuma apraksts

7304 19 30

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI
TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 168,3 MM, BET NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM
(IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

7304 19 90

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI
TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO
NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

7304 22 00

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA URBŠANAS CAURULES, BEZŠUVJU, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES
URBUMU URBŠANĀ

7304 23 00

URBŠANAS CAURULES, BEZŠUVJU, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, NO
DZELZS VAI TĒRAUDA (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

7304 24 00

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO
NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, BEZŠUVJU, NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA

7304 29 10

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO
NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS
DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 168,3 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO ČUGUNA)

7304 29 30

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO
NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS
DIAMETRS PĀRSNIEDZ 168,3 MM, BET NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO
ČUGUNA)

7304 29 90

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO
NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS
DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO ČUGUNA)

7305 11 00

DZELZS VAI TĒRAUDA CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, AR
APAĻU ŠĶĒRSGRIEZUMU, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM, ZEM KUŠŅU KĀRTAS
AR LOKA METINĀŠANU IZGATAVOTAS GARENŠUVES

7305 12 00

DZELZS VAI TĒRAUDA CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, AR
APAĻU ŠĶĒRSGRIEZUMU, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM, METINĀTAS GAREN
ŠUVĒ (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS, KURIEM IR AR LOKA METINĀŠANU IZGATAVOTAS GAREN
ŠUVES)

7305 19 00

DZELZS VAI TĒRAUDA CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, AR
APAĻU ŠĶĒRSGRIEZUMU, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM, NO PLAKANIEM
VELMĒJUMIEM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS, KURIEM IR AR LOKA METINĀŠANU IZGATAVOTAS
GARENŠUVES)

7305 20 00

DZELZS VAI TĒRAUDA URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, KO IZMANTO NAFTAS UN
GĀZES URBUMU URBŠANĀ, AR APAĻU ŠĶĒRSGRIEZUMU, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ
406,4 MM, NO PLAKANIEM VELMĒJUMIEM

7306 11

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, METINĀTAS, NO NERŪSĒJOŠĀ
TĒRAUDA PLAKANIEM VELMĒJUMIEM, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM

7306 19

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, METINĀTAS, NO DZELZS VAI
TĒRAUDA PLAKANIEM VELMĒJUMIEM, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM
(IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)
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Izstrādājuma apraksts

7306 21

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO
NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, METINĀTAS, NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA PLAKANIEM
VELMĒJUMIEM, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM

7306 29

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO
NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, METINĀTAS, NO DZELZS VAI TĒRAUDA PLAKANIEM
VELMĒJUMIEM, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS
NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

ex 7311 00

DZELZS VAI TĒRAUDA TILPNES SASPIESTAI VAI SAŠĶIDRINĀTAI GĀZEI (IZŅEMOT TILPNES, KAS
IR ĪPAŠI KONSTRUĒTAS VAI APRĪKOTAS VIENAM VAI VAIRĀKIEM TRANSPORTA VEIDIEM)

8207 13 00

INSTRUMENTI KLINŠU UN GRUNTS URBŠANAI, MAINĀMI, AR METĀLKERAMIKAS DARBDAĻU

8207 19 10

INSTRUMENTI KLINŠU UN GRUNTS URBŠANAI, MAINĀMI, AR DIMANTA VAI AGLOMERĒTA
DIMANTA DARBDAĻU

8413 50

ABVIRZIENU DARBĪBAS VIRZUĻSŪKŅI ŠĶIDRUMIEM, MOTORIZĒTI (IZŅEMOT POZĪCIJĀS 8413 11
UN 8413 19 MINĒTOS SŪKŅUS, IEKŠDEDZES DZINĒJU DEGVIELAS, EĻĻAS UN DZESĒTĀJVIELAS
SŪKŅUS UN BETONA SŪKŅUS)

8413 60

ABVIRZIENU DARBĪBAS ROTORSŪKŅI ŠĶIDRUMIEM, MOTORIZĒTI (IZŅEMOT POZĪCIJĀS 8413 11
UN 8413 19 MINĒTOS SŪKŅUS, IEKŠDEDZES DZINĒJU DEGVIELAS, EĻĻAS UN DZESĒTĀJVIELAS
SŪKŅUS UN BETONA SŪKŅUS)

8413 82 00

ŠĶIDRUMU CĒLĀJI (IZŅEMOT SŪKŅUS)

8413 92 00

ŠĶIDRUMU CĒLĀJU DAĻAS, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8430 49 00

URBŠANAS UN TUNELĒŠANAS MAŠĪNAS GRUNTS URBŠANAI VAI MINERĀLU UN RŪDU IZŅEM
ŠANAI, BET NE PAŠPIEDZIŅAS UN HIDRAULISKĀS MAŠĪNAS (IZŅEMOT TUNELĒŠANAS MAŠĪNAS
UN AR ROKU DARBINĀMUS INSTRUMENTUS)

8431 39 00

DETAĻAS MEHĀNISMIEM, KAS MINĒTI POZĪCIJĀ 8428, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8431 43 00

DETAĻAS APAKŠPOZĪCIJU 8430 41 UN 8430 49 URBŠANAS UN IZCIRŠANAS MAŠĪNĀM, CITUR
NEKLASIFICĒTAS

8431 49

DETAĻAS MEHĀNISMIEM, KAS MINĒTI POZĪCIJĀS 8426, 8429 UN 8430, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8479 89 97

MEHĀNISMI UN MEHĀNISKĀS IERĪCES, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8705 20 00

URBJIEKĀRTU AUTOMOBIĻI

8905 20 00

PELDOŠAS VAI ZEMŪDENS URBUMU VAI IEGUVES PLATFORMAS

8905 90 10

SIGNĀLKUĢI, SIGNĀLPLATFORMAS, PELDOŠI CELTŅI UN CITI JŪRAS KUĢOŠANAS LĪDZEKĻI,
KURIEM KUĢOJAMĪBA NAV GALVENĀ FUNKCIJA (IZŅEMOT BAGARKUĢUS, PELDOŠAS VAI ZEMŪ
DENS URBŠANAS VAI RAŽOŠANAS PLATFORMAS; ZVEJAS KUĢUS UN KARAKUĢUS)”
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PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 826/2014
(2014. gada 30. jūlijs),
ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar
ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz
darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās
14. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Ievērojot situācijas nopietnību Ukrainā, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to
fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu
jāpievieno papildu personas un vienības.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pieli
kumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2014. gada 30. jūlijā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
S. GOZI

(1) OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.
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PIELIKUMS
1. PANTĀ MINĒTAIS PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

Personas

Vārds, uzvārds

Identifikācijas
informācija

Pamatojums

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Kā prezidenta administrācijas personāla vadītāja
pirmais vietnieks viņš ir atbildīgs par norāžu
sniegšanu Krievijas plašsaziņas līdzekļiem paust
nostāju, kas ir labvēlīga Ukrainas separātistiem
un ar ko atbalsta Krimas aneksiju, tādējādi atbal
stot Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju un
Krimas aneksiju.

30.7.2014.

Oksana TCHIGRINA
Оксана Чигрина

Tā sauktās (t.s.) “Luhanskas Tautas Republikas”
t.s. “valdības” preses pārstāve, kas ir nākusi klajā
ar paziņojumiem, ar ko cita starpā attaisno
Ukrainas militārās lidmašīnas notriekšanu,
ķīlnieku sagrābšanu un nelikumīgu bruņotu
grupējumu kaujas darbības, kuru rezultātā ir
grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte
un vienotība.

30.7.2014.

3.

Boris LITVINOV
Борис Литвинов

Kopš 22. jūlija t.s. “Doņeckas Tautas Republikas”
t.s. “Augstākās padomes” priekšsēdētājs, kas
izstrādāja politiku un organizēja nelikumīgo refe
rendumu, kura rezultātā tika proklamēta t.s.
“Doņeckas Tautas Republika”, kas bija Ukrainas
teritoriālās integritātes, suverenitātes un vieno
tības pārkāpums.

30.7.2014.

4.

Sergey ABISOV

Dzimis 27.11.1967.

Piekrītot iecelšanai par t.s. “Krimas Republikas
iekšlietu ministru” ar Krievijas prezidenta
2014. gada 5. maija rīkojumu Nr. 301 un darbo
joties kā t.s. “iekšlietu ministrs”, viņš ir grāvis
Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un
vienotību.

30.7.2014.

5

Arkady Romanovich
ROTENBERG

Dzimis 15.12.1951.
Leningrad (St Peters
burg)

Rotenberg kungs ir prezidenta Putina ilggadējs
paziņa un viņa bijušais džudo sparinga partneris.
Viņš ir kļuvis bagāts prezidenta Putina valdīšanas
laikā. Krievijas lēmumu pieņēmēji ir bijuši viņam
labvēlīgi, piešķirot svarīgus Krievijas valsts un
valstij piederošu uzņēmumu līgumus. Jo īpaši
viņa uzņēmumiem tika piešķirti vairāki ļoti iene
sīgi līgumi saistībā ar gatavošanos Soču Olimpi
skajām spēlēm.
Viņš ir viens no lielākajiem akciju turētājiem
Giprotransmost, uzņēmumā, kas ir saņēmis Krie
vijas valsts uzņēmuma publiskā iepirkuma
līgumu veikt priekšizpēti saistībā ar tilta celtnie
cību no Krievijas uz nelikumīgi aneksēto Krimas
Autonomo Republiku, tādējādi konsolidējot tās
integrāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl
vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

1.

Alexey Alexeyevich
GROMOV

2.

Dzimis 31.5.1960.
Zagorsk (Sergiev
Posad)
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Identifikācijas
informācija

Pamatojums

30.7.2014.
Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.

Konstantin Valerevich
MALOFEEV
Константин
Валерьевич Мало
феев

Dzimis 03.7.1974.
Puschino

Malofeev kungs ir cieši saistīts ar Ukrainas separā
tistiem Ukrainas austrumu daļā un Krimā. Viņš ir
Borodai kunga, t.s. “Doņeckas Tautas Republikas”
t.s. premjerministra, bijušais darbinieks, un
Krimas aneksijas procesa laikā ir ticies ar
Aksyonov kungu, t.s. “Krimas Republikas” t.s.
premjerministru. Ukrainas valdība ir uzsākusi
kriminālizmeklēšanu par viņa iespējamo mate
riālo un finansiālo atbalstu separātistiem.
Turklāt viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem
paziņojumiem, atbalstot Krimas aneksiju un
Ukrainas iekļaušanu Krievijā, un 2014. gada
jūnijā jo īpaši paziņoja: “Krievijā nevar nekļaut
visu Ukrainu. Varbūt (Ukrainas) austrumu daļu.”.
Tādējādi Malofeev kungs ar savām darbībām
atbalsta Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju.

30.7.2014.

7.

Dzimis 25.7.1951.
Yuriy Valentinovich
Leningrad (St Peters
KOVALCHUK
Юрий Валентинович burg)
Ковальчук

Kovalchuk kungs ir prezidenta Putina ilggadējs
paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem t.s. Ozero
Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam
Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.
Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas
lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya
priekšsēdētājs un lielākais akciju turētājs;
2013. gadā viņam piederēja 38 % minētās
bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas
augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš
Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvē
rusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konso
lidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.
Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa
National Media Group, kas savukārt kontrolē tele
vīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas
valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas poli
tiku.

30.7.2014.

8.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV
Николай
Терентьевич
Шамалов

Dzimis 24.1.1950.

Shamalov kungs ir prezidenta Putina ilggadējs
paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem t.s. Ozero
Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam
Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.
Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas
lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya otrais
lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piede
rēja 10 % minētās bankas, ko uzskata par Krie
vijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo
banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank
Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē,
tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Fede
rācijā.
Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa
National Media Group, kas savukārt kontrolē tele
vīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas
valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas poli
tiku.

30.7.2014.
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Vienības
Nosaukums

Identifikācijas
informācija

Pamatojums

Sarakstā
iekļaušanas
datums

1.

JOINT-STOCK
COMPANY
CONCERN
ALMAZ-ANTEY
(pazīstams arī kā
ALMAZ-ANTEY
CORP; pazīstams arī
kā ALMAZ-ANTEY
DEFENSE CORPO
RATION; pazīstams
arī kā ALMAZANTEY JSC;),

41 ul.Vereiskaya,
Moscow 121471,
Russia;
Tīmekļa vietne:
almaz-antey.ru;
E-pasta adrese: antey@
almaz-antey.ru

Almaz-Antei ir Krievijas valsts uzņēmums. Tas
ražo pretgaisa ieroču sistēmas, tostarp “zemegaiss” raķetes, kuras piegādā Krievijas armijai.
Krievijas iestādes piegādā smagos ieročus separā
tistiem Ukrainas austrumu daļā, veicinot Ukrainas
destabilizāciju. Šos ieročus izmanto separātisti,
tostarp, lai notriektu lidmašīnas. Tādējādi AlmazAntei kā valsts uzņēmums veicina Ukrainas desta
bilizāciju.

30.7.2014.

2.

DOBROLET, pazīs
tams arī kā
DOBROLYOT
Добролет/Добролёт

Aviosabiedrības
kods QD
International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1
Tīmekļa vietne:
www.dobrolet.com

Dobrolet ir Krievijas valsts aviosabiedrības meita
suzņēmums. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas
Dobrolet līdz šim ir ekskluzīvi veicis lidojumus
starp Maskavu un Simferopoli. Tādējādi tas
veicina nelikumīgi aneksētās Krimas Autonomās
Republikas integrāciju Krievijas Federācijā un
grauj Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integri
tāti.

30.7.2014.

3.

RUSSIAN
NATIONAL
COMMERCIAL
BANK

Krievijas Centrālās
bankas licence
Nr. 1354
Russian Federation,
127 030 Moscow,
Krasnoproletarskaya
street 9/5.

Pēc Krimas nelikumīgās aneksijas Russian National
Commercial Bank (RNCB) pilnībā nonāca t.s.
“Krimas Republikas” īpašumā. Tā ir kļuvusi par
dominējošo tirgus dalībnieku, lai gan pirms anek
sijas tā Krimā nebija pārstāvēta. Nopērkot vai
pārņemot to banku filiāles, kuras pārtrauc savu
darbību Krimā, RNCB materiāli un finansiāli
atbalstīja Krievijas valdības darbības, ar ko Krimu
integrē Krievijas Federācijā, tādējādi graujot
Ukrainas teritoriālo integritāti.

30.7.2014.
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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS 2014/507/KĀDP
(2014. gada 30. jūlijs),
ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles
izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,
tā kā:
(1)

Padome 2014. gada 23. jūnijā pieņēma Lēmumu 2014/386/KĀDP (1).

(2)

Ņemot vērā, ka Krimas nelikumīgā aneksija joprojām turpinās, Padome uzskata, ka būtu jāpieņem papildu pasā
kumi, lai ierobežotu tirdzniecību ar Krimu un Sevastopoli un ieguldījumus tajās.

(3)

Ir vajadzīga Savienības turpmāka rīcība, lai īstenotu dažus pasākumus.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/386/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo Lēmumu 2014/386/KĀDP groza šādi:
1) nosaukumu aizstāj ar šādu:
“Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un
Sevastopoles nelikumīgo aneksiju”;
2) iekļauj šādus pantus:
“4.a pants
1.
Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas
dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot svarīgas iekārtas un tehnoloģijas – neatkarīgi no tā, vai
to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā, – infrastruktūras projektu izveidei, iegādei vai attīstībai šādās Krimas un
Sevastopoles nozarēs:
a) transports;
b) telesakari;
c) enerģētika.
Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, attiecībā uz kuriem piemēro šo punktu.
2.
Ir aizliegts uzņēmumiem Krimā un Sevastopolē, kas iesaistīti infrastruktūras izveidē, iegādē vai attīstībā
1. punktā minētajās nozarēs Krimā un Sevastopolē, sniegt:
a) tehnisko palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus saistībā ar svarīgām iekārtām un tehnoloģijām, kas
noteiktas saskaņā ar 1. punktu;
b) finansējumu vai finansiālu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu svarīgas iekārtas un tehnolo
ģijas, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, vai lai sniegtu ar tām saistītu tehnisko palīdzību vai apmācību.
(1) Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm,
reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (OV L 183, 24.6.2014., 70. lpp.).
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3.
Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir izvairīšanās no 1. un 2. punktā minēta
jiem aizliegumiem.

4.b pants
1.
Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas
dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot svarīgas iekārtas un tehnoloģijas – neatkarīgi no tā, vai
to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā, – šādu dabas resursu ieguvei Krimā un Sevastopolē:
a) nafta;
b) gāze;
c) minerāli.
Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, attiecībā uz kuriem piemēro šo punktu.
2.

Ir aizliegts uzņēmumiem, kas iesaistīti 1. punktā minēto dabas resursu ieguvē Krimā un Sevastopolē, sniegt:

a) tehnisko palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus saistībā ar svarīgām iekārtām un tehnoloģijām, kas
noteiktas saskaņā ar 1. punktu;
b) finansējumu vai finansiālu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu svarīgas iekārtas un tehnolo
ģijas, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, vai lai sniegtu ar tām saistītu tehnisko palīdzību vai apmācību.
3.
Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir izvairīšanās no 1. un 2. punktā minēta
jiem aizliegumiem.

4.c pants
Aizliegumi, kas noteikti 4.a un 4.b pantā, neskar tādu līgumu izpildi līdz 2014. gada 28. oktobrim, kas noslēgti
pirms 2014. gada 30. jūlija, vai papildu līgumus, kas nepieciešami minēto līgumu izpildei un kas jānoslēdz un jāiz
pilda ne vēlāk kā 2014. gada 28. oktobrī.

4.d pants
Ir aizliegts:
a) piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus, kas konkrēti saistīti ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīs
tību 4.a pantā minētajās nozarēs;
b) iegūt vai palielināt līdzdalību uzņēmumos, kas veic uzņēmējdarbību Krimā un Sevastopolē un kuri iesaistīti infras
truktūras izveidē, iegādē vai attīstībā 4.a pantā minētajās nozarēs, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņē
mumus un iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas vai vērtspapīrus;
c) veidot jebkādus kopuzņēmumus saistībā ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīstību 4.a pantā minētajās nozarēs.
4.e pants
Ir aizliegts:
a) piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus, kas konkrēti saistīti ar 4.b pantā minēto dabas resursu ieguvi
Krimā un Sevastopolē;
b) iegūt vai palielināt līdzdalību uzņēmumos, kas veic uzņēmējdarbību Krimā un Sevastopolē un kuri iesaistīti
4.b pantā minēto dabas resursu ieguvē Krimā un Sevastopolē, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņē
mumus un iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas vai vērtspapīrus;
c) veidot jebkādus kopuzņēmumus saistībā ar 4.b pantā minēto dabas resursu ieguvi Krimā un Sevastopolē.
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4.f pants
Šā lēmuma 4.d un 4.e pantā noteiktie aizliegumi:
a) neskar tādu saistību izpildi, ko paredz līgumi vai vienošanās, kuri noslēgti pirms 2014. gada 30. jūlija;
b) neliedz paplašināt līdzdalību, ja saistības paplašināt līdzdalību izriet no vienošanās, kas noslēgta pirms 2014. gada
30. jūlija.
4.g pants
Aizliegumi, kas noteikti 4.b un 4.e pantā, neskar darījumus, kas saistīti ar uzturēšanu, lai nodrošinātu esošās infras
truktūras drošumu.”;
3) 5. pantam pievieno šādu teikumu:
“Šā lēmuma 4.a līdz 4.g pantu pārskata ne vēlāk kā 2014. gada 31. decembrī”.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 30. jūlijā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
S. GOZI

30.7.2014.
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PADOMES LĒMUMS 2014/508/KĀDP
(2014. gada 30. jūlijs),
ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar
ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,
ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz
darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tā
3. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP.

(2)

Ievērojot situācijas nopietnību Ukrainā, Padome uzskata, ka Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā iekļautajam to
personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno papildu
personas un vienības.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas izklāstīts Lēmuma 2014/145/KĀDP pieli
kumā.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 30. jūlijā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
S. GOZI

(1) OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.
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PIELIKUMS
LĒMUMA 1. PANTĀ MINĒTAIS PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

Personas

Vārds, uzvārds

Identifikācijas
informācija

Pamatojums

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Kā prezidenta administrācijas personāla vadītāja
pirmais vietnieks viņš ir atbildīgs par norāžu
sniegšanu Krievijas plašsaziņas līdzekļiem paust
nostāju, kas ir labvēlīga Ukrainas separātistiem un
ar ko atbalsta Krimas aneksiju, tādējādi atbalstot
Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju un Krimas
aneksiju.

30.7.2014.

Oksana TCHIGRINA
Оксана Чигрина

Tā sauktās (t.s.) “Luhanskas Tautas Republikas” t.s.
“valdības” preses pārstāve, kas ir nākusi klajā ar
paziņojumiem, ar ko cita starpā attaisno Ukrainas
militārās lidmašīnas notriekšanu, ķīlnieku sagrāb
šanu un nelikumīgu bruņotu grupējumu kaujas
darbības, kuru rezultātā ir grauta Ukrainas terito
riālā integritāte, suverenitāte un vienotība.

30.7.2014.

3.

Boris LITVINOV
Борис Литвинов

Kopš 22. jūlija t.s. “Doņeckas Tautas Republikas”
t.s. “Augstākās padomes” priekšsēdētājs, kas izstrā
dāja politiku un organizēja nelikumīgo referen
dumu, kura rezultātā tika proklamēta t.s.
“Doņeckas Tautas Republika”, kas bija Ukrainas
teritoriālās integritātes, suverenitātes un vienotības
pārkāpums.

30.7.2014.

4.

Sergey ABISOV

Dzimis 27.11.1967.

Piekrītot iecelšanai par t.s. “Krimas Republikas
iekšlietu ministru” ar Krievijas prezidenta
2014. gada 5. maija rīkojumu Nr. 301 un darbo
joties kā t.s. “iekšlietu ministrs”, viņš ir grāvis
Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un
vienotību.

30.7.2014.

5

Arkady Romanovich
ROTENBERG

Dzimis 15.12.1951.
Leningrad (St Peters
burg)

Rotenberg kungs ir prezidenta Putina ilggadējs
paziņa un viņa bijušais džudo sparinga partneris.
Viņš ir kļuvis bagāts prezidenta Putina valdīšanas
laikā. Krievijas lēmumu pieņēmēji ir bijuši viņam
labvēlīgi, piešķirot svarīgus Krievijas valsts un
valstij piederošu uzņēmumu līgumus. Jo īpaši viņa
uzņēmumiem tika piešķirti vairāki ļoti ienesīgi
līgumi saistībā ar gatavošanos Soču Olimpiskajām
spēlēm.
Viņš ir viens no lielākajiem akciju turētājiem
Giprotransmost, uzņēmumā, kas ir saņēmis Krie
vijas valsts uzņēmuma publiskā iepirkuma līgumu
veikt priekšizpēti saistībā ar tilta celtniecību no
Krievijas uz nelikumīgi aneksēto Krimas Auto
nomo Republiku, tādējādi konsolidējot tās integrā
ciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk
grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

1.

Alexey Alexeyevich
GROMOV

2.

Dzimis 31.5.1960.
Zagorsk (Sergiev
Posad)

30.7.2014.
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6.

Konstantin Valerevich
MALOFEEV
Константин
Валерьевич Малофеев

Dzimis 03.7.1974.
Puschino

Malofeev kungs ir cieši saistīts ar Ukrainas separā
tistiem Ukrainas austrumu daļā un Krimā. Viņš ir
Borodai kunga, t.s. “Doņeckas Tautas Republikas”
t.s. premjerministra, bijušais darbinieks, un Krimas
aneksijas procesa laikā ir ticies ar Aksyonov kungu,
t.s. “Krimas Republikas” t.s. premjerministru.
Ukrainas valdība ir uzsākusi kriminālizmeklēšanu
par viņa iespējamo materiālo un finansiālo
atbalstu separātistiem.
Turklāt viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem
paziņojumiem, atbalstot Krimas aneksiju un
Ukrainas iekļaušanu Krievijā, un 2014. gada jūnijā
jo īpaši paziņoja: “Krievijā nevar nekļaut visu
Ukrainu. Varbūt (Ukrainas) austrumu daļu.”.
Tādējādi Malofeev kungs ar savām darbībām
atbalsta Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju.

30.7.2014.

7.

Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK
Юрий Валентинович
Ковальчук

Dzimis 25.7.1951.
Leningrad (St Peters
burg)

Kovalchuk kungs ir prezidenta Putina ilggadējs
paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem t.s. Ozero
Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam
Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.
Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas
lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya priekš
sēdētājs un lielākais akciju turētājs; 2013. gadā
viņam piederēja 38 % minētās bankas, ko uzskata
par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu
personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās anek
sijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un
Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju
Krievijas Federācijā.
Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National
Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas
kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īste
noto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.

8.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV
Николай
Терентьевич
Шамалов

Dzimis 24.1.1950.

Shamalov kungs ir prezidenta Putina ilggadējs
paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem t.s. Ozero
Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam
Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.
Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas
lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya otrais
lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piede
rēja 10 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas
Federācijas augstāko amatpersonu personīgo
banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank
Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē,
tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Fede
rācijā.
Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National
Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas
kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īste
noto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.
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Vienības

Nosaukums

Identifikācijas
informācija

Pamatojums

Sarakstā
iekļaušanas
datums

1.

JOINT-STOCK
COMPANY
CONCERN ALMAZANTEY (pazīstams
arī kā ALMAZANTEY CORP; pazīs
tams arī kā ALMAZANTEY DEFENSE
CORPORATION;
pazīstams arī kā
ALMAZ-ANTEY
JSC;),

41 ul.Vereiskaya,
Moscow 121471,
Russia;
Tīmekļa vietne:
almaz-antey.ru;
E-pasta adrese:
antey@almaz-antey.
ru

Almaz-Antei ir Krievijas valsts uzņēmums. Tas
ražo pretgaisa ieroču sistēmas, tostarp “zemegaiss” raķetes, kuras piegādā Krievijas armijai.
Krievijas iestādes piegādā smagos ieročus separā
tistiem Ukrainas austrumu daļā, veicinot Ukrainas
destabilizāciju. Šos ieročus izmanto separātisti,
tostarp, lai notriektu lidmašīnas. Tādējādi AlmazAntei kā valsts uzņēmums veicina Ukrainas desta
bilizāciju.

30.7.2014.

2.

DOBROLET, pazīs
tams arī kā DOBRO
LYOT
Добролет/Добролёт

Aviosabiedrības kods
QD
International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1
Tīmekļa vietne:
www.dobrolet.com

Dobrolet ir Krievijas valsts aviosabiedrības meita
suzņēmums. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas
Dobrolet līdz šim ir ekskluzīvi veicis lidojumus
starp Maskavu un Simferopoli. Tādējādi tas
veicina nelikumīgi aneksētās Krimas Autonomās
Republikas integrāciju Krievijas Federācijā un grauj
Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

3.

RUSSIAN
NATIONAL
COMMERCIAL
BANK

Krievijas Centrālās
bankas licence
Nr. 1354
Russian Federation,
127 030 Moscow,
Krasnoproletarskaya
street 9/5.

Pēc Krimas nelikumīgās aneksijas Russian National
Commercial Bank (RNCB) pilnībā nonāca t.s.
“Krimas Republikas” īpašumā. Tā ir kļuvusi par
dominējošo tirgus dalībnieku, lai gan pirms anek
sijas tā Krimā nebija pārstāvēta. Nopērkot vai
pārņemot to banku filiāles, kuras pārtrauc savu
darbību Krimā, RNCB materiāli un finansiāli atbal
stīja Krievijas valdības darbības, ar ko Krimu
integrē Krievijas Federācijā, tādējādi graujot
Ukrainas teritoriālo integritāti.

30.7.2014.
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