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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/371
z dnia 2 marca 2021 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych
w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających stoso
wanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka (1), a w szczególności jego art. 14 ust. 1,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 7 grudnia 2020 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2020/1998.

(2)

W dniu 18 stycznia 2021 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydał
w imieniu Unii oświadczenie, w którym potępiono zatrzymanie rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawal
nego po jego powrocie do Moskwy w dniu 17 stycznia 2021 r., i zaapelowano o jego natychmiastowe uwolnienie.

(3)

W dniu 22 lutego 2021 r. Rada do Spraw Zagranicznych uzgodniła przystąpienie do prac nad przyszłymi środkami
ograniczającymi w reakcji na poważne pogwałcenia praw człowieka.

(4)

W związku z tym i biorąc pod uwagę ciągłe występowanie i poważny charakter pogwałceń praw człowieka w Rosji,
do wykazu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym zamie
szczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2020/1998 należy dodać cztery osoby.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2020/1998,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2020/1998 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.
(1) Dz.U. L 410 I z 7.12.2020, s. 1.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2021 r.

W imieniu Rady
A. P. ZACARIAS
Przewodniczący

2.3.2021

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób fizycznych zamieszczonego w sekcji A („Osoby fizyczne”) załącznika I do rozporządzenia (UE) 2020/1998 dodaje wpisy w brzmieniu:
Imię i nazwisko (transliteracja
pisowni rosyjskiej)

Imię i nazwisko (pisownia
rosyjska)

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data
umieszczenia
w wykazie

PL

„1.

Alexander (Alexandr)
Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович
КАЛАШНИКОВ

Stanowisko(-a): dyrektor
rosyjskiej Federalnej Służby
Więziennej (FSIN)
Data urodzenia: 27.1.1964

2 marca 2021 r.
Alexander Kalashnikov jest od 8 października 2019 r. dyrektorem
rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN). Z racji piastowania tego
stanowiska nadzoruje całą działalność FSIN. Jako dyrektor FSIN
odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym
arbitralne aresztowania i zatrzymania.

2.

Alexander (Alexandr)
Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович
БАСТРЫКИН
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Stanowisko(-a):
Alexander Bastrykin piastuje stanowisko przewodniczącego Komitetu 2 marca 2021 r.
przewodniczący Komitetu
Śledczego Federacji Rosyjskiej (zwanego dalej »Komitetem«) od
Śledczego Federacji Rosyjskiej stycznia 2011 r. (oraz od października do grudnia 2010 pełnił
obowiązki przewodniczącego). Z racji piastowanego stanowiska
Data urodzenia: 27.8.1953
nadzoruje całą działalność Komitetu. Oficjalnie Komitetowi
Miejsce urodzenia: Psków,
przewodniczy prezydent Rosji. Jako przewodniczący Komitetu
rosyjska FSRR (obecnie
Alexander Bastrykin odpowiada za poważne pogwałcenia praw
Federacja Rosyjska)
człowieka w Rosji, w tym arbitralne aresztowania i zatrzymania.
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Miejsce urodzenia: Tatarsk,
W sprawie Aleksieja Nawalnego, gdy wracał on do zdrowia
obwód nowosybirski, rosyjska
w Niemczech (wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.) po próbie otrucia go
FSRR (obecnie Federacja
toksycznym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy
Rosyjska)
nowiczoków, FSIN zażądał 28 grudnia 2020 r., by stawił się on
Obywatelstwo: rosyjskie
niezwłocznie przed kuratorem sądowym, w przeciwnym razie groziła
mu kara pozbawienia wolności za niezastosowanie się do warunków
Płeć: mężczyzna
kary z zawieszeniem wykonania orzeczonej w sprawie oszustwa.
W 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wyrok skazujący
w sprawie oszustwa za arbitralny i niesprawiedliwy. 17 stycznia
2021 r. funkcjonariusze FSIN, działając na rozkaz Alexandra
Kalashnikova, zatrzymali Aleksieja Nawalnego po jego przylocie na
lotnisko w Moskwie. Podstawą aresztowania Aleksieja Nawalnego było
postanowienie sądu miejskiego w Chimkach, które zostało z kolei
wydane na wniosek FSIN. Już pod koniec grudnia 2020 r. FSIN
wystąpiło z wnioskiem o to, by sąd zamienił orzeczoną wobec
Aleksieja Nawalnego karę z zawieszeniem wykonania na karę
pozbawienia wolności. 17 lutego 2021 r. Europejski Trybunał Praw
Człowieka nakazał, aby rząd Federacji Rosyjskiej uwolnił
Aleksieja Nawalnego.

Imię i nazwisko (pisownia
rosyjska)

Informacje identyfikacyjne

Obywatelstwo: rosyjskie

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Alexander Bastrykin odpowiada za prowadzone przez ten Komitet
szeroko zakrojone i systematyczne kampanie represji wobec rosyjskiej
opozycji, wymierzone przeciwko jej członkom i polegające na
prowadzeniu przeciwko nim postępowań. 29 grudnia 2020 r. Komitet
wszczął postępowanie przeciwko przywódcy opozycji Aleksiejowi
Nawalnemu, oskarżając go o oszustwo na dużą skalę. Aleksiej Nawalny
i inne osoby publikowały artykuły na temat posiadania przez
Alexandra Bastrykina w pierwszej dekadzie XXI wieku czeskiego
przedsiębiorstwa LAW Bohemia zajmującego się nieruchomościami.

2 marca 2021 r.
Stanowisko(-a): prokurator
Igor Krasnov jest prokuratorem generalnym Federacji Rosyjskiej od
generalny Federacji Rosyjskiej 22 stycznia 2020 r. oraz byłym zastępcą przewodniczącego Komitetu
Śledczego Federacji Rosyjskiej. Z racji piastowanego stanowiska
Data urodzenia: 24.12.1975
prokuratora generalnego nadzoruje prokuratury w Federacji
Miejsce urodzenia:
Rosyjskiej, prokuratury specjalne i prokuraturę wojskową. Jako
Archangielsk, rosyjska FSRR prokurator generalny odpowiada za poważne pogwałcenia praw
(obecnie Federacja Rosyjska) człowieka, w tym arbitralne zatrzymania protestujących, oraz za
szeroko zakrojone i systematyczne represjonowanie wolności
Obywatelstwo: rosyjskie
pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się, jak również wolności
Płeć: mężczyzna
opinii i wypowiedzi.
Przed protestami 23 stycznia 2021 r. prokuratura generalna ostrzegła,
że ich uczestnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Ponadto
prokuratura generalna zażądała, by Federalna Służba Nadzoru
w zakresie Komunikacji, Informatyki i Środków Masowego Przekazu
(Roskomnadzor) ograniczyła dostęp do należących do opozycji stron
internetowych i kont w mediach społecznościowych zawierających
informacje o planowanych zgromadzeniach zwolenników Aleksieja
Nawalnego. 29 stycznia 2021 r. prokuratura generalna ponownie
zażądała, by Roskomnadzor ograniczył dostęp do należących do
opozycji stron internetowych i kont w mediach społecznościowych,
tym razem przed protestami w obronie Nawalnego mającymi się odbyć
30 i 31 stycznia 2021 r. Do firm internetowych (Facebook, TikTok,
Twitter, Google, grupy Mail.ru) wysłano ostrzeżenia. Prokuratura
generalna zapowiedziała także, że osoby biorące udział
w demonstracjach zostaną postawione w stan oskarżenia.
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Data
umieszczenia
w wykazie
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Płeć: mężczyzna

Powody umieszczenia w wykazie
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Imię i nazwisko (transliteracja
pisowni rosyjskiej)
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Imię i nazwisko (pisownia
rosyjska)

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data
umieszczenia
w wykazie

4.

Viktor Vasilievich
(Vasilyevich) ZOLOTOV

Data urodzenia: 27.1.1954
Miejsce urodzenia: Sasowo,
rosyjska FSRR (obecnie
Federacja Rosyjska)
Obywatelstwo: rosyjskie
Płeć: mężczyzna

2 marca
Viktor Zolotov jest od 5 kwietnia 2016 r. dyrektorem Federalnej
Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgwardia), 2021 r.”
a zatem jest głównodowodzącym wojsk gwardii narodowej Federacji
Rosyjskiej, a także dowódcą OMON – Oddziału Mobilnego
Specjalnego Przeznaczenia będącego częścią Rosgwardii. Z racji
piastowanego stanowiska nadzoruje całą działalność Rosgwardii
i OMON. Jako dyrektor Rosgwardii odpowiada za poważne
pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym arbitralne aresztowania
i zatrzymania oraz systematyczne i szeroko zakrojone pogwałcenia
wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się,
w szczególności poprzez brutalne tłumienie protestów i demonstracji.
Rosgwardia została użyta do stłumienia demonstracji w obronie
Aleksieja Nawalnego 23 stycznia 2021 r.; zgodnie z doniesieniami
wielu funkcjonariuszy Rosgwardii i OMON stosowało brutalną
przemoc wobec protestujących. Siły bezpieczeństwa stosowały
agresywne środki wobec wielu dziennikarzy, w tym korespondentki
»Meduzy« Kristiny Safronowej, którą uderzył funkcjonariusz OMON,
i dziennikarki »Nowej Gaziety« Jelizawiety Kirpanowej, którą uderzono
w głowę pałką, co spowodowało krwotok. Siły bezpieczeństwa
arbitralnie zatrzymały ponad 300 nieletnich.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ Stanowisko(-a): dyrektor
Federalnej Służby Wojsk
Gwardii Narodowej Federacji
Rosyjskiej (Rosgwardia).
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Prokuratura Generalna poparła wniosek rosyjskiej Federalnej Służby
Więziennej (FSIN) o zamianę orzeczonej wobec Aleksieja Nawalnego
w sprawie domniemanego oszustwa kary z zawieszeniem wykonania
na karę pozbawienia wolności. Mimo że w 2018 r. Europejski Trybunał
Praw Człowieka uznał wydany w sprawie Aleksieja Nawalnego wyrok
skazujący za arbitralny i niesprawiedliwy, 17 stycznia 2021 r. został on
aresztowany po przylocie na lotnisko w Moskwie.

2.3.2021

Imię i nazwisko (transliteracja
pisowni rosyjskiej)
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