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BESLUIT (GBVB) 2019/416 VAN DE RAAD
van 14 maart 2019
tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot
acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen
of bedreigen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Gelet op het gebruik van geweld door de Russische Federatie dat heeft geleid tot de gevangenneming van
Oekraïense militairen en de inbeslagneming van vaartuigen in de Straat van Kertsj op 25 november 2018,
hetgeen een schending is van het internationaal recht, alsook van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van
Oekraïne, is de Raad van oordeel dat acht personen moeten worden toegevoegd aan de lijst van personen,
entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, zoals vermeld in de bijlage bij Besluit
2014/145/GBVB.

(3)

De bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit
2014/145/GBVB.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 maart 2019.
Voor de Raad
De voorzitter
G. CIAMBA

(1) Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de
territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).
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BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van personen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

Naam

„176.

Sergey Nikolayevich
STANKEVICH

(Сергей Николаевич
СТАНКЕВИЧ)

Identificatiegegevens

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum:
27.1.1963

Redenen

Hoofd van de directie „grenzen” van de federale veiligheids
dienst van de Russische Federatie voor de „Republiek Krim
en de stad Sebastopol”, schout-bij-nacht. In die hoedanigheid
was hij verantwoordelijk voor de acties van de kustwacht
vloot van de Russische Federatie tegen Oekraïne op 25 no
vember 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang
hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de
territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden
ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd
door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit
van Oekraïense marineschepen.

Datum van
plaatsing op
de lijst

15.3.2019

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de ille
gale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische
federatie.

177.

Andrey Borisovich
SHEIN

(Андрей Борисович
ШЕИН)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum:
10.6.1971

Plaatsvervangend hoofd van de directie „grenzen” – hoofd
van de kustwacht van de federale veiligheidsdienst van de
Russische Federatie voor de „Republiek Krim en de stad Se
bastopol”. In die hoedanigheid nam hij deel aan operaties te
gen Oekraïense schepen en hun bemanningen tijdens de ac
ties van de Russische Federatie tegen Oekraïne op 25
november 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toe
gang hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg,
de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne wer
den ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd onder
mijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabi
liteit van Oekraïense marineschepen.

15.3.2019

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de ille
gale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische
Federatie.

178.

Aleksey
Mikhailovich
SALYAEV

Aleksey
Mikhailovich
SALYAYEV

Oleksii
Mykhailovych
SALIAIEV

(Алексей
Михайлович САЛЯЕВ/
Олексій Михайлович
САЛЯЄВ)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum:
22.8.1978

Bevelvoerend officier van de het grenspatrouilleschip „Don”
(zijmarkering 353) van de van de kustwacht, een onderdeel
van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie.
Hij voerde het bevel over het vaartuig dat actief heeft deelge
nomen aan de acties van de Russische Federatie tegen Oe
kraïense vaartuigen en hun bemanningen op 25 november
2018 en ramde de sleepboot voor gebruik op reden „Yany
Kapu” van de Oekraïense Zeemacht. Door die acties hadden
Oekraïense vaartuigen geen toegang tot hun kust aan de Zee
van Azov en werden, bijgevolg, de territoriale integriteit en
soevereiniteit van Oekraïne ondermijnd en werd de veiligheid
van Oekraïne ondermijnd door de verstoring van het vrije
verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.
Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de ille
gale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische
Federatie.

15.3.2019

15.3.2019
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Naam

179.

Andrei SHIPITSIN/
SHYPITSIN

(Андрей ШИПИЦИН /
ШИПІЦИН)

Publicatieblad van de Europese Unie

Identificatiegegevens

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum:
25.12.1969

Redenen

Bevelvoerend officier van het grenspatrouilleschip „Izumrud”
van de kustwacht, een onderdeel van de federale veiligheids
dienst van de Russische Federatie. Hij voerde het bevel over
het vaartuig dat actief heeft deelgenomen aan acties van de
Russische Federatie tegen Oekraïense vaartuigen en hun be
manningen op 25 november 2018, waardoor Oekraïense
vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de Zee van
Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit
van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid van Oe
kraïne werd ondermijnd door de verstoring van het vrije ver
keer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.
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Datum van
plaatsing op
de lijst

15.3.2019

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de ille
gale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische
Federatie.
180.

Aleksey
Vladimirovich
SHATOKHIN/Oleksii
Volodymyrovich

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum:
26.1.1971

SHATOKHIN

(Алексей
Владимирович
ШАТОХИН/Олексій
Володимирович
ШАТОХІН)

Diensthoofd van de controlepost Kertsj voor de „Republiek
Krim en de stad Sebastopol”, een onderdeel van de federale
veiligheidsdienst van de Russische Federatie. Hij nam deel
aan operaties tegen Oekraïense vaartuigen tijdens de acties
van de Russische Federatie tegen Oekraïense vaartuigen en
hun bemanningen op 25 november 2018, waardoor Oe
kraïense vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de
Zee van Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soe
vereiniteit van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid
van Oekraïne werd ondermijnd door de verstoring van het
vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marinesche
pen.

15.3.2019

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de ille
gale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische
federatie.
181.

Ruslan
Alexandrovich
ROMASHKІN

(Руслан
Александрович
РОМАШКИН)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum:
15.6.1976

Diensthoofd van de controlepost in de „Republiek Krim en
de stad Sebastopol”, een onderdeel van de federale veilig
heidsdienst van de Russische Federatie. In die hoedanigheid
was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de acties
van de strijdkrachten van de Russische Federatie tegen Oe
kraïense vaartuigen en hun bemanningen op 25 november
2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang hadden
tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de territori
ale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden onder
mijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd door
de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oe
kraïense marineschepen.

15.3.2019

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de ille
gale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische
federatie.
182.

Sergey Alekseevich
SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич
ЩЕРБАКОВ/Сергій
Олексійович
ЩЕРБАКОВ)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum:
2.11.1986

Bevelvoerend officier van het onderzeebootbestrijdingsschip
„Suzdalets” van de Zwarte Zeevloot van de Russische Federa
tie. Hij voerde het bevel over het schip dat deelnam aan de
acties van de Russische Federatie tegen Oekraïense schepen
en hun bemanningen op 25 november 2018, en nam actief
deel aan de blokkering van de sleepboot „Yani Kapu” en de
inbeslagneming van de bewapende patrouilleboot „Nikopol”.
Door die acties hadden Oekraïense vaartuigen geen toegang
tot hun kust aan de Zee van Azov en werden, bijgevolg, de
territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne onder
mijnd en werd de veiligheid van Oekraïne ondermijnd door
de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oe
kraïense marineschepen.
Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de ille
gale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische
federatie.

15.3.2019
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Naam

183.

Aleksandr
Vladimirovich
DVORNIKOV

(Александр
Владимирович
ДВОРНИКОВ)
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Identificatiegegevens

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum:
22.8.1961
Geboorteplaats:
Ussuriysk,
Primorskiy Krai,
Russische Federatie

Redenen

Commandant van het zuidelijke militaire district van de Rus
sische krijgsmacht, kolonel-generaal en verantwoordelijk
voor de strijdkrachten in de regio, met inbegrip van de ille
gaal geannexeerde Krim en Sebastopol. In die hoedanigheid
was hij verantwoordelijk voor luchtsteun van de Russische
Federatie tijdens de interventie tegen Oekraïne op 25 novem
ber 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang
hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de
territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden
ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd
door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit
van Oekraïense marineschepen.
Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de ille
gale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische
federatie.

15.3.2019
Datum van
plaatsing op
de lijst

15.3.2019”

