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DECIZIA (PESC) 2022/1272 A CONSILIULUI
din 21 iulie 2022
de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate,
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întrucât:
(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC 1 .

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că pe lista persoanelor, entităților
și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în anexa la Decizia
2014/145/PESC ar trebui să fie adăugate 48 de persoane și nouă entități răspunzătoare
pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei.

(4)

În plus, ar trebui să fie introdusă o nouă derogare de la înghețarea activelor și de la
interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor și entităților
desemnate, pentru a preveni sau a atenua de urgență un eveniment care ar putea avea un
impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului.

(5)

Având în vedere poziția fermă a Uniunii de a evita și de a combate insecuritatea alimentară
în lume și pentru a evita perturbarea canalelor de plată pentru produsele agricole, ar trebui,
de asemenea, să fie introdusă o derogare de la înghețarea activelor și de la interdicția de a
pune fonduri și resurse economice la dispoziția băncilor desemnate.

1

Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport
cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).
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De asemenea, ar trebui să fie introdusă o derogare de la înghețarea activelor și de la
interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice pentru lichidarea ordonată a
operațiunilor, inclusiv în ceea ce privește relațiile cu băncile corespondente, în ceea ce
privește o singură bancă desemnată.

(7)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a
anumitor măsuri.

(8)

Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,
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Articolul 1
Decizia 2014/145/PESC se modifică după cum urmează:
1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:
(a)

la alineatul (10), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru vânzarea și transferul,
până la 31 decembrie 2022 sau în termen de șase luni de la data includerii în
anexă, luându-se în considerare data cea mai recentă, ale drepturilor de
proprietate asupra unei persoane juridice, unei entități sau unui organism
stabilit în Uniune, în cazul în care respectivele drepturi de proprietate sunt
deținute direct sau indirect de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un
organism care figurează pe lista din anexă; și”;

(b)

se adaugă următoarele alineate:
„(14) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor
membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice
înghețate care aparțin entității care figurează la rubrica cu numărul 108 din
secțiunea «Entități» din anexă sau punerea la dispoziția entității respective a
anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile
competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau
resurse economice sunt necesare pentru finalizarea, până la 22 august 2023, a
operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri, inclusiv a relațiilor bancare
corespondente, încheiate cu respectiva entitate înainte de 21 iulie 2022.
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(15) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat
membru pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea
anumitor resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor
fonduri sau resurse economice care aparțin entității care figurează la rubrica cu
numărul 108 din secțiunea «Entități» din anexă, după ce au stabilit că fondurile
sau resursele economice sunt necesare pentru finalizarea, până la 31 octombrie
2022, a unei vânzări în curs și a unui transfer de drepturi de proprietate deținute
direct sau indirect de entitatea respectivă asupra unei persoane juridice, unei
entități sau unui organism stabilit în Uniune.
(16) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat
membru pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea
anumitor resurse economice înghețate, după ce au stabilit că:
(a)

deblocarea unor astfel de resurse economice este necesară pentru
prevenirea sau atenuarea urgentă a unui eveniment care ar putea avea un
impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau
asupra mediului; și

(b)

încasările obținute în urma deblocării unor astfel de resurse economice
sunt înghețate.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu
privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de
două săptămâni de la autorizare.
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(17) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor
membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice
înghețate, aparținând entităților care figurează pe listă la rubricile cu
numerele 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 și 108 din secțiunea «Entități» din anexă,
sau punerea la dispoziția entităților respective a anumitor fonduri sau resurse
economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate
și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare
pentru achiziționarea, importul sau transportul de produse agricole și
alimentare, inclusiv de grâu și de îngrășăminte. Statul membru în cauză
informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație
acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la
autorizare.”
2.

Pe lista din anexa la Decizia 2014/145/PESC se adaugă persoanele și entitățile care
figurează pe lista din anexa la prezenta decizie.
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Adoptată la Bruxelles, 21 iulie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
M. BEK

21.7.2022

Nume

(Адам Султанович
ДЕЛИМХАНОВ)

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Benoy,
Federația Rusă

Data nașterii: 25.9.1969

Date de identificare

În această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Răspunzător de constituirea forțelor cecene în regiunea Donbas
începând din martie 2022 și de conducerea asediului asupra orașului
Mariupol în martie 2022. S-a implicat personal în pregătirea
atacurilor încă de la începutul războiului de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei. Pentru aceste acțiuni, la 26 aprilie 2022 a primit
distincția de Erou al Federației Ruse prin decret al președintelui
Federației Ruse.

Membru al Dumei de Stat a Federației Ruse de la 19 septembrie
2021, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru securitate și combaterea
corupției.

Motive

21.7.2022
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pe listă
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„1182. Adam Sultanovich
DELIMKHANOV

Persoane

Pe lista persoanelor, entităților și organismelor care figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC se adaugă următoarele persoane și entități:

ANEXĂ
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1183.

(Шaрип Султанович
ДЕЛИМХАНОВ)

Sharip Sultanovich
DELIMKHANOV

Sexul: masculin

În această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Răspunzător de comanda forțelor cecene în timpul războiului de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv în regiunile Kiev și
Donbas.

Locul nașterii: Dzhalka,
Federația Rusă

Cetățenie: rusă

Comandant al ramurii cecene a Gărzii Naționale a Federației Ruse.

Motive

Data nașterii: 23.4.1980

Date de identificare
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Nume
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1184.

(Алибeк Султaнович
ДЕЛИМХAНОВ)

Alibek Sultanovich
DELIMKHANOV

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Dzhalka,
Federația Rusă

Data nașterii: 16.10.1974

Date de identificare

În această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Răspunzător de comanda forțelor cecene în timpul războiului de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv în regiunile Kiev și
Donbas.

Comandant adjunct al ramurii cecene a Gărzii Naționale a Federației
Ruse.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

Nume
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(Виктор Николаевич
СТРИГУНОВ)

Viktor Nikolayevich
STRIGUNOV

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Dubovoye,
Federația Rusă

Data nașterii: 27.10.1958

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau
punerea în aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Unități ale Rosgvardia au fost trimise în zonele aflate sub controlul
autorităților rusești, cum ar fi Herson, Henicesk, Berdiansk și anumite
zone din Mariupol, pentru a suprima protestele populației locale. De
asemenea, acestea au participat la asasinatele, violurile și torturile
comise asupra civililor din Bucea, Ucraina. Membri ai Rosgvardia au
arestat cetățeni proucraineni și au înființat o administrație militaropolițienească.

Prim director adjunct al Serviciului Federal al Gărzii Naționale a
Federației Ruse (Rosgvardia) – comandant suprem al Rosgvardia.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1185.

Nume

L 193/230
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(Олег Анатольевич
ПЛОХОЙ)

Oleg Anatolyevich
PLOKHOI

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Kiev,
Ucraina

Data nașterii: 4.12.1968

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau
punerea în aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Unități ale Rosgvardia au fost trimise în zonele aflate sub controlul
autorităților rusești, cum ar fi Herson, Henicesk, Berdiansk și anumite
zone din Mariupol, pentru a suprima protestele populației locale. De
asemenea, acestea au participat la asasinatele, violurile și torturile
comise asupra civililor din Bucea, Ucraina. Membri ai Rosgvardia au
arestat cetățeni proucraineni și au înființat o administrație militaropolițienească.

Secretar de stat, director adjunct al Serviciului Federal al Gărzii
Naționale a Federației Ruse (Rosgvardia) – comandant suprem al
Rosgvardia.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1186.

Nume
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1187.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii:
Mednogorsk, Federația
Rusă

Data nașterii: 11.3.1967

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau
punerea în aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Unități ale Gărzii Naționale a Federației Ruse (Rosgvardia) au fost
trimise în zonele aflate sub controlul autorităților rusești, cum ar fi
Herson, Henicesk, Berdiansk și anumite zone din Mariupol, pentru a
suprima protestele populației locale. De asemenea, acestea au
participat la asasinatele, violurile și torturile comise asupra civililor
din Bucea, Ucraina. Membri ai Rosgvardia au arestat cetățeni
proucraineni și au înființat o administrație militaro-polițienească.

Șeful Statului-Major al Trupelor Gărzii Naționale a Federației Ruse –
director adjunct al Serviciului Federal al Trupelor Gărzii Naționale a
Federației Ruse – comandant suprem al Trupelor Gărzii Naționale a
Federației Ruse.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Юрий Викторович
ЯШИН)

Yuri Viktorovich
YASHIN

Nume

L 193/232
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(Игорь Анатольевич
ИЛЬЯШ)

Igor Anatolyevich
ILYASH

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Odessa,
Ucraina

Data nașterii: 5.10.1967

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau
punerea în aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Unități ale Rosgvardia au fost trimise în zonele aflate sub controlul
autorităților rusești, cum ar fi Herson, Henicesk, Berdiansk și anumite
zone din Mariupol, pentru a suprima protestele populației locale. De
asemenea, acestea au participat la asasinatele, violurile și torturile
comise asupra civililor din Bucea, Ucraina. Membri ai Rosgvardia au
arestat cetățeni proucraineni și au înființat o administrație militaropolițienească.

Director adjunct al Serviciului Federal al Gărzii Naționale a
Federației Ruse (Rosgvardia) – comandantul suprem al Rosgvardia.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1188.

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/233

(Сергей Анатольевич
ЛЕБЕДЕВ)

Sergei Anatolyevich
LEBEDEV

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Astrakhan,
Federația Rusă

Data nașterii: 10.1.1966

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau
punerea în aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Unități ale Rosgvardia au fost trimise în zonele aflate sub controlul
autorităților rusești, cum ar fi Herson, Henicesk, Berdiansk și anumite
zone din Mariupol, pentru a suprima protestele populației locale. De
asemenea, acestea au participat la asasinatele, violurile și torturile
comise asupra civililor din Bucea, Ucraina. Membri ai Rosgvardia au
arestat cetățeni proucraineni și au înființat o administrație militaropolițienească.

Director adjunct al Serviciului Federal al Gărzii Naționale a
Federației Ruse (Rosgvardia) – comandantul suprem al Rosgvardia.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1189.

Nume
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Data nașterii: 10.6.1971

Sexul: masculin

Locul nașterii: Horlivka,
(Алексей Михайлович Ucraina
КУЗЬМЕНКОВ)
Cetățenie: rusă

Alexey Mikhailovich
KUZMENKOV

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau
punerea în aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Unități ale Rosgvardia au fost trimise în zonele aflate sub controlul
autorităților rusești, cum ar fi Herson, Henicesk, Berdiansk și anumite
zone din Mariupol, pentru a suprima protestele populației locale. De
asemenea, acestea au participat la asasinatele, violurile și torturile
comise asupra civililor din Bucea, Ucraina. Membri ai Rosgvardia au
arestat cetățeni proucraineni și au înființat o administrație militaropolițienească.

Director adjunct al Serviciului Federal al Gărzii Naționale a
Federației Ruse (Rosgvardia) – comandantul suprem al Rosgvardia.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1190.

Nume

21.7.2022
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(Алексей Степанович
БЕЗЗУБИКОВ)

Alexey Stepanovich
BEZZUBIKOV

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Moscova,
Federația Rusă

Data nașterii: 5.7.1965

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau
punerea în aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Unități ale Rosgvardia au fost trimise în zonele aflate sub controlul
autorităților ruse, cum ar fi Herson, Henicesk, Berdiansk și anumite
zone din Mariupol, pentru a suprima protestele populației locale. De
asemenea, acestea au participat la asasinatele, violurile și torturile
comise asupra civililor din Bucea, Ucraina. Membri ai Rosgvardiei au
arestat cetățeni proucraineni și au înființat o administrație militaropolițienească.

Director adjunct al Serviciului Federal al Gărzii Naționale a
Federației Ruse (Rosgvardia) – comandantul suprem al Rosgvardia.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1191.

Nume
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(ucraineană: Євген
Віталійович
БАЛИЦЬКИЙ)

(alias Yevhen
Vitaliiovych
BALYTSKIY)

(rusă: Евгений
Витальевич
БАЛИЦКИЙ)

Yevgeniy Vitalievich
BALITSKIY

Sexul: masculin

Cetățenie: ucraineană

Locul nașterii: Melitopol,
Ucraina

Data nașterii: 10.12.1969

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate și prin acțiunile sale, este răspunzător
de acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau sprijină ori
pune în aplicare astfel de acțiuni sau politici.

La 9 aprilie 2022, autoritățile ruse l-au desemnat pe Yevgeniy
Balytskiy în calitatea de așa-numit guvernator al regiunii Zaporijia a
Ucrainei. S-a pronunțat în favoarea alipirii regiunii Zaporijia la
Federația Rusă.

Yevgeniy Balytskiy a cooperat cu autoritățile ruse din orașul
ucrainean Melitopol. A sprijinit numirea Galinei Danilchenko în
funcția de primar al orașului Melitopol, în urma răpirii primarului
legitim.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1192.

Nume
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ucraineană: Олександр
Юрійович КОБЕЦЬ)

Oleksandr Yuriyovych
KOBETS

(rusă: Александр
Юрьевич КОБЕЦ)

Aleksandr Yurievych
KOBETS

ucraineană: Костянтин
Володимирович
ІВАЩЕНКО)

(rusă: Константин
Владимирович
ИВАЩЕНКО;

Konstantin
Vladimirovich
IVASHCHENKO

Sexul: masculin

Cetățenie: ucraineană

Data nașterii: 27.9.1959

Sexul: masculin

Cetățenie: ucraineană

Locul nașterii: Mariupol,
Ucraina

Data nașterii: 3.10.1963

Date de identificare

Prin urmare, în această calitate, a sprijinit și promovat politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei.

Așa-numit primar al orașului Herson de la 26 aprilie 202, astfel cum a
fost învestit de autoritățile ruse.

În această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

După capturarea Mariupolului de către Forțele Armate Ruse, așanumitul «conducător al Republicii Populare Donețk», Denis Pushilin
l-a numit pe Konstantin Ivashchenko primar al Mariupolului la 6
aprilie 2022.

Motive

21.7.2022

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1194.

1193.

Nume

L 193/238
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

(ucraineană:
Володимир
Валерійович РОГОВ)

Volodimir Valeryovich
ROGOV

(rusă: Владимир
Валерьевич РОГОВ)

Vladimir Valeryevich
ROGOV

Sexul: masculin

Cetățenie: ucraineană

Locul nașterii:
Zaporozhzhia, Ucraina

Data nașterii: 1.12.1976

Date de identificare

În această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Așa-numit reprezentant al consiliului principal al administrației
militaro-civile din regiunea Zaporijia. A pledat împotriva autorităților
ucrainene și pentru ca regiunea Zaporijia să devină parte a Federației
Ruse. De asemenea, a facilitat eliberarea de pașapoarte rusești în
orașul Melitopol.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1195.

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/239

(rusă: Андрей
Владимирович
ШЕВЧИК)

Andrei Vladimirovich
SHEVCHIK

(ucraineană:
Олександр Федорович
САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich
SAULENKO

(rusă : Александр
Федорович
САУЛЕНКО)

Alexandr Fedorovich
SAULENKO

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii:
Zheleznogorsk (anterior
Krasnoyarsk-26),
Federația Rusă

Data nașterii: 17.6.1973

Sexul: masculin

Cetățenie: ucraineană

Locul nașterii:
Novopetrivka, Ucraina

Data nașterii: 9.5.1962

Date de identificare

În această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Așa-numit primar al orașului Enerhodar. La 27 martie 2022, a
organizat crearea unui «consiliu de autoorganizare» a orașului
Enerhodar, care nu a fost sprijinit de autoritățile ucrainene.

În această calitate, este răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Așa-numit șef al administrației provizorii a orașului Berdiansk și a
regiunii Berdiansk. A pledat pentru trecerea controlului și a
administrației regiunii Berdiansk de la Ucraina la Federația Rusă.

Motive

21.7.2022

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1197.

1196.

Nume

L 193/240
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

(Олег КРЮЧКОВ)

Oleg KRYUCHKOV

Sexul: masculin

Date de identificare

Prin urmare, este răspunzător de sprijinirea și punerea în aplicare a
unor acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Oleg Kryuchkov este purtătorul de cuvânt al autorității ruse de
ocupație din Crimeea și consilierul conducătorului Crimeii. În
declarațiile sale publice, a confirmat furtul de cereale de la statul
ucrainean și de la fermierii ucraineni de pe teritoriile ocupate de
Rusia, a confirmat rusificarea școlilor ucrainene în teritoriile ocupate
și a declarat că Rusia intenționează să anexeze teritoriile ocupate din
sudul Ucrainei.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1198.

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/241

1199.

Data nașterii:
9.11.1952 sau 25.7.1952

Sexul: masculin

(Сергей Борисович
КОРОЛЕВ)

Date de identificare

Sergei Borissovich
KOROLEV

Nume

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

FSB este unul dintre serviciile de informații care i-a furnizat
informații operative lui Vladimir Putin înainte de începerea agresiunii
Rusiei împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022. Prin urmare, Sergei
Borissovich Korolev este răspunzător de acțiuni care subminează și
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei.

Sergei Borissovich Korolev este prim director adjunct al serviciului
de informații rus - FSB, începând din februarie 2021. Potrivit
relatărilor, este asociat îndeaproape cu directorul FSB - Alexander
Bortnikov și cu oamenii de afaceri Arkadii și Boris Rotenberg. Există
indicații că ar fi un potențial înlocuitor al lui Bortnikov pentru poziția
de șef al FSB. Este ofițer de carieră în cadrul FSB, unde își
desfășoară activitatea încă din anii 2000, ocupând anterior funcția de
director al Serviciului de securitate economică al FSB. În 2021,
Vladimir Putin i-a acordat gradul de general de armată, care este o
deosebită recompensă de rang superior. Prin urmare, sprijină factorii
de decizie ruși răspunzători de anexarea Crimeii sau de destabilizarea
estului Ucrainei și obține avantaje din partea acestora.

Motive

L 193/242
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1200.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Federația
Rusă

Data nașterii: 1973

Date de identificare
Stanislav Sergeyevich Chemezov este fiul lui Sergei Chemezov,
membru al Consiliului Suprem al «Rusiei Unite» și președinte al
concernului Rostec, cea mai mare societate de stat din Rusia care
fabrică produse industriale și din domeniul apărării. Stanislav
Chemezov a deținut o societate offshore denumită Erlinglow Ltd,
care a obținut avantaje de pe urma construirii de către Rostec a unei
autostrăzi informaționale naționale cu fibre optice având o valoare de
550 de milioane USD. În plus, deține în co-proprietate diverse
societăți offshore împreună cu Maya Bolotova, fiica lui Nikolay
Tokarev, inclusiv Irvin-2, care a primit contracte în valoare de 8
miliarde de ruble. Ca recompensă schimb, familia Tokarev, a permis
familiei Chemezov să reducă bugetul societății Transneft. Stanislav
Chemezov deține, de asemenea, societatea Independent Insurance
Group, care gestionează contracte mari de asigurări în sectorul
apărării, inclusiv contracte pentru Rostec, concernul din domeniul
apărării, al cărui director general este tatăl său, Sergei Chemezov.
Prin urmare, Stanislav Chemezov este o persoană fizică asociată cu o
persoană inclusă pe listă.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Станислав Сергеевич
ЧЕМЕЗОВ)

Stanislav Sergeyevich
CHEMEZOV

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/243

(Майя Николаевна
БОЛОТОВА
(ТОКАРЕВА)

BOLOTOVA

alias
Maiya/Mayya/Maija/M
aja Nikolaevna

Maya Nikolaevna
BOLOTOVA (născută
TOKAREVA)

Sexul: feminin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Karaganda,
Kazakhstan

Data nașterii: 18.1.1975

Date de identificare
Maya Bolotova (născută Tokareva) este fiica lui Nikolay Tokarev,
director general al Transneft, o importantă companie rusească de
petrol și gaze. Maya Bolotova și fostul său soț, Andrei Bolotov, dețin
bunuri imobiliare de lux în Moscova, Letonia și Croația, în valoare de
peste 50 de milioane USD, putându-se crea o legătură între acestea și
Nikolay Tokarev. Are de asemenea legături cu societatea Ronin, care
administrează fondul de pensii pentru Transneft. Atunci când a
solicitat cetățenia cipriotă, a declarat ca proprie adresă adresa
societății Ronin. În plus, Maya a primit contracte cu statul în valoare
de 8 miliarde de ruble prin intermediul societății Irvin-2, pe care o
deține împreună cu Stanislav Chemezov, fiul directorului general al
Rostec, Sergei Chemezov. Prin urmare, Maya Bolotova este o
persoană fizică asociată cu persoane incluse pe listă, cu tatăl său,
Nikolay Tokarev, și cu Stanislav Chemezov.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1201.

Nume

L 193/244
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1202.

Cetățenie: rusă

(Павел EЗУБОВ)

Pavel Ezoubov este vărul lui Oleg Deripaska, care deține
conglomeratul industrial Russian Machines, ce include Military
Industrial Company, important furnizor de armament și echipament
militar pentru Forțele Armate Ruse. Oleg Deripaska i-a transferat
active importante vărului său Pavel Ezoubov, inclusiv mai multe
proprietăți din Franța, prin intermediul unei societăți holding deținute
de Ezoubov, un hotel din Lech, Austria, prin intermediul societății
holding cu sediul în Federația Rusă, Gost Hotel Management LLC,
deținută de Ezoubov, precum și controlul asupra societății Terra
Limited. Ezoubov controlează de asemenea Hestia International LLC,
societatea care deține în Washington DC o reședință somptuoasă care
este asociată cu numele lui Oleg Deripaska. Prin urmare, Pavel
Ezoubov este o persoană fizică asociată cu o persoană inclusă pe
listă, răspunzătoare de sprijinirea sau punerea în aplicare a unor
acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori
securitatea Ucrainei.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

Sexul: masculin

Data nașterii: august 1975

Date de identificare

Pavel EZOUBOV

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/245

1203.

Data nașterii: 19.1.1963

Date de identificare

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Alexander Zaldostanov este liderul și fondatorul clubului naționalist
de motociclism Nightwolves MC (Clubul de motociclism «Lupii de
noapte»). Datorită poziției sale de lider al Nightwolves MC,
Alexander Zaldostanov, care are legături strânse cu președintele rus,
Vladimir Putin, este o personalitate publică cunoscută și un susținător
esențial al guvernului rus, care sprijină în mod activ propaganda de
stat rusă, care neagă în mod public dreptul Ucrainei la statalitate și
care solicită «denazificarea», precum și «deucrainizarea» țării,
promovând ideea că Ucraina ar trebui să facă parte integrantă din
Rusia. În calitate de lider al Nightwolves MC, Zaldostanov este, de
asemenea, răspunzător de acțiunile și activitățile grupului care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei. Alexander Zaldostanov este liderul
Nightwolves MC, care este răspunzător pentru acordarea de sprijin
material pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În plus, este o
persoană fizică răspunzătoare de sprijinirea și punerea în aplicare a
unor acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

alias «The Surgeon»
(Хирург) («Chirurgul»)

Locul nașterii:
(Александр Сергеевич Kropyvnytskyi, Crimeea,
ЗАЛДОСТAНОВ)
Ucraina

Alexander Sergeyevich
ZALDOSTANOV

Nume

L 193/246
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1204.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Minsk,
Belarus

Data nașterii: 5.1.1982

Date de identificare
Andrey Bobrovskiy este membru al clubului naționalist de
motociclism Nightwolves MC și lider al filialei «Roads for Victory»
(«Drumuri spre victorie») a Nightwolves MC. În calitate de lider al
filialei «Roads for Victory», Bobrovskiy a organizat mai multe
demonstrații ale Nightwolves la Berlin, în Polonia și în Rusia.
Începând din februarie 2022, după atacul rusesc asupra Ucrainei,
demonstrațiile au avut ca scop să sprijine activ războiul rusesc din
Ucraina și să nege în mod public dreptul Ucrainei la statalitate,
solicitând «denazificarea» țării și promovând ideea că Ucraina ar
trebui să facă parte integrantă din Rusia. Prin urmare, Bobrovskiy a
sprijinit în mod activ și public propaganda de stat rusă. Andrey
Bobrovskiy este membru al Nightwolves MC, care este răspunzător
pentru acordarea de sprijin material pentru acțiuni care subminează
sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei. În plus, este o persoană fizică răspunzătoare de sprijinirea și
punerea în aplicare a unor acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Андрей
БОБРОВСКИЙ)

Andrey
BOBROVSKIY

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/247

1205.

Sexul: masculin

Cetățenie: slovacă

alias Josef
HAMBÁLEK

Jozef Hambálek este președintele filialei «Europa» a clubului
naționalist de motociclism Nightwolves MC, cu sediul în Slovacia.
Hambálek, căruia I se pot stabili legături cu președintele rus,
Vladimir Putin, și cu alți reprezentanți ai guvernului rus, este
cunoscut în mod public pentru construirea sediului filialei «Europa» a
clubului Nightwolves MC într-o fostă bază militară din Slovacia,
pentru care a utilizat echipamente militare dezafectate, inclusiv
tancuri. Activitățile curente ale acestuia, despre care se presupune că
ar include instruirea, pe proprietățile sale, a unor membri ai
Nightwolves pentru a participa activ la luptele din Ucraina și
promovarea activă a propagandei proruse în Europa pot fi considerate
ca o amenințare la adresa securității Ucrainei și a UE. Prin urmare,
Jozef Hambálek este o persoană fizică care acordă sprijin material
sau financiar pentru acțiuni care subminează sau amenință
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

Data nașterii: 14.3.1972

Date de identificare

Jozef HAMBÁLEK

Nume

L 193/248
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1206.

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

alias Alexei VAYTS

alias Aleksey
Yevgenevich VEITZ

Alexei Weitz este membru și lider spiritual al clubului naționalist de
motociclism Nightwolves MC și are legături personale strânse cu
liderul Nightwolves MC, Alexander Zaldostanov. Este răspunzător de
crearea legăturii dintre Nightwolves MC și Biserica Ortodoxă Rusă și
de modelarea viziunii asupra lumii a liderilor clubului. Anterior a
ocupat funcția de secretar de presă al Nightwolves MC și îndeplinește
sarcini de reprezentare, printre altele ținând conferințe destinate
studenților de la universitate și luând cuvântul la demonstrațiile
Nightwolves. De asemenea, este expert în cadrul Consiliului pentru
relații interetnice aflat sub conducerea președintelui Rusiei, care a
sprijinit public războiul rusesc împotriva Ucrainei și încălcările
dreptului internațional și este răspunzător de formularea unui concept
oficial de «națiune rusă». Datorită activităților sale desfășurate în
cadrul Nightwolves MC și al Consiliului pentru relații interetnice
aflat sub conducerea președintelui Rusiei, Weitz este o figură
importantă a propagandei de stat ruse. Alexei Weitz este membru al
clubului Nightwolves MC, care este răspunzător pentru acordarea de
sprijin material pentru acțiuni care subminează sau amenință
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În
plus, este o persoană fizică răspunzătoare de sprijinirea și punerea în
aplicare a unor acțiuni care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Motive
21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Алексей ВАЙЦ)

Data nașterii: 7.10.1965

Date de identificare

Alexei WEITZ

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/249

1207.

(Андрей Рэмович
БЕЛОУСОВ)

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Data nașterii: 17.3.1959

Date de identificare

Prin urmare, este răspunzător de sprijinirea și punerea în aplicare a
unor acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Andrey Removich Belousov este prim-viceprim-ministrul Federației
Ruse și se consideră că ar fi făcut parte, de mai mulți ani, din
cercurile cele mai restrânse de apropiați ai lui Putin. Deține un rol
influent în Guvernul Federației Ruse. Belousov pune în aplicare
politica economică a guvernului rus și este responsabil de creșterea
economică a Rusiei și de stabilizarea piețelor rusești. La 25 februarie
2022, a participat la reuniunea de la Kremlin și a solicitat oligarhilor
reuniți în cadrul acesteia să continue să lucreze cu băncile care fac
obiectul sancțiunilor. În martie 2022, Belousov a afirmat că
societățile străine din țară care își încetează activitatea și
disponibilizează personal vor fi învinuite de faliment deliberat, un act
care implică răspundere administrativă și, eventual, penală în temeiul
legislației ruse în materie de insolvență. A sprijinit anexarea Crimeii
din 2014.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

alias Andrei Removich
BELOUSOV

Andrey Removich
BELOUSOV

Nume

L 193/250
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1208.

(Юрий Яковлевич
ЧАЙКА)

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Federația Rusă

Locul nașterii:
Nikolaevsk-on-Amur,
Khabarovsk Krai,

Data nașterii: 21.5.1951

Date de identificare

Prin urmare, este răspunzător de sprijinirea și punerea în aplicare a
unor acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

De mulți ani, Yuri Chaika face parte din cercurile cele mai restrânse
de apropiați ai lui Vladimir Putin și este slujitor obedient al regimului
aflat la guvernare. Yuri Chaika și familia sa se bucură de beneficii
personale ca urmare a asocierii lor strânse cu regimul Putin.

În aprilie 2022, Yuri Chaika a acordat premii de stat unor militari
care s-au remarcat în timpul așa-numitei «operații speciale de
denazificare a Ucrainei». În cadrul reuniunii cu refugiații din așanumita Republică Populară Donețk, care a avut loc la Pyatigorsk la
17 martie 2022, a justificat războiul Rusiei împotriva Ucrainei și a
declarat că autoritățile ucrainene au comis un genocid în Ucraina.

Yury Yakovlevich Chaika este membru nepermanent al Consiliului
de Securitate al Federației Ruse și reprezentantul plenipotențiar al
președintelui Federației Ruse în Districtul Federal al Caucazului de
Nord. Este direct implicat în orientarea și punerea în aplicare a
politicii externe agresive a Rusiei.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

alias Yury Yakovlevich
CHAYKA; Yuri
Yakovlevich CHAIKA

Yury Yakovlevich
CHAIKA

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/251

(Мария Алексеевна
ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Maria Alexeyevna
LVOVA-BELOVA

(Александр
Анатольевич
МАКСИМЦЕВ)

Alexander Anatolievich
MAKSIMTSEV

Sexul: feminin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Penza, fosta
URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 25.10.1984

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Tokmak,
RSS Kirghiz, fosta URSS
(în prezent Federația Rusă)

Data nașterii: 20.8.1963

Date de identificare

Maria Alexeyevna Lvova-Belova este comisară prezidențială pentru
drepturile copilului și a inițiat simplificarea procedurii de acordare a
cetățeniei pentru copiii orfani din Ucraina. Este una dintre persoanele
cele mai implicate în transportul ilegal de copii ucraineni către Rusia
și în adopția acestora de către familii ruse. Acțiunile Mariei
Alexeyevna Lvova-Belova încalcă drepturile copiilor ucraineni,
precum și legislația și normele administrative ucrainene, prin urmare
este răspunzătoare de sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni
care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Alexander Maksimtsev este un lider militar rus și comandant suprem
adjunct al forțelor aerospațiale pentru activități militaro-politice.
Forțele Aerospațiale Ruse au desfășurat atacuri atât asupra unor ținte
militare, cât și asupra unor ținte civile din Ucraina. Întrucât
Alexander Maksimtsev este comandant suprem adjunct, este
răspunzător de acțiunile unității sale. Prin urmare, Alexander
Maksimtsev este răspunzător de sprijinirea și punerea în aplicare a
unor acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Motive

21.7.2022

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1210.

1209.

Nume

L 193/252
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

(Забит Сабирович
ХЕИРБЕКОВ)

Zabit Sabirovich
KHEIRBEKOV

(Юрий Николаевич
ГРЕХОВ)

Yuri Nikolaevich
GREKHOV

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: regiunea
Kusar, RSS Azerbaijan,
fosta URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 5.6.1968

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Gorky,
fosta URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 15.10.1962

Date de identificare

Zabit Kheirbekov este general-locotenent al forțelor aerospațiale
rusești și comandant suprem adjunct al Forțelor Aerospațiale Ruse în
domeniul logisticii. Forțele Aerospațiale Ruse au desfășurat atacuri
atât asupra unor ținte militare, cât și asupra unor ținte civile din
Ucraina. Prin urmare, Zabit Kheirbekov este răspunzător de
sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Yuri Nikolaevich Grekhov este un comandant militar rus, generalcolonel, comandant suprem adjunct al Forțelor Aerospațiale Ruse.
Forțele Aerospațiale Ruse au desfășurat atacuri atât asupra unor ținte
militare, cât și asupra unor ținte civile din Ucraina. În calitate de
comandant suprem adjunct al Forțelor Aerospațiale Ruse, este
comandantul trupelor de apărare antiaeriană și antirachetă și, prin
urmare, este răspunzător de sprijinirea și punerea în aplicare a unor
acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Motive

21.7.2022

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1212.

1211.

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/253

(Сергей Семёнович
СОБЯНИН)

Sergey Semyonovich
SOBYANIN

(Андрей Анатольевич
КОЗИЦЫН)

Andrey Anatolyevich
KOZITSYN

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii:
Nyaksimvol, fosta URSS
(în prezent Federația Rusă)

Data nașterii: 21.6.1958

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Data nașterii: 9.6.1960

Date de identificare

Sergei Semyonovich Sobyanine este primarul Moscovei și are
legături strânse cu Vladimir Putin. A fost șef al administrației
prezidențiale în perioada 2005-2008 și a ocupat funcția de viceprimministru al Rusiei în perioada 2008-2010, în al doilea cabinet al lui
Vladimir Putin. Este membru al Consiliului de Securitate. La 1 martie
2022, Sobyanine a avertizat că vor fi împiedicate toate tentativele și
apelurile din partea «provocatorilor» de a organiza proteste stradale la
Moscova. Cu ocazia demonstrațiilor politice din 18 martie 2022
«pentru o lume fără nazism», acesta și-a exprimat în mod explicit
sprijinul pentru «operația militară specială» din Ucraina. Prin urmare,
susține sau pune în aplicare acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei.

Andrey Anatolyevich Kozitsyn este un important om de afaceri rus.
Este cofondator și director general al Ural Mining Metallurgical
Company (UMMC/UGMK), unul dintre principalii producători ruși
de produse de bază importante (inclusiv cupru, zinc, cărbune, aur și
argint). Prin urmare, este unul dintre principalii oameni de afaceri
ruși implicați în sectoare economice care furnizează o sursă
substanțială de venituri Guvernului Federației Ruse, care este
răspunzător de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

Motive

21.7.2022

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1214.

1213.

Nume

L 193/254
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1215.

(Алексей
Владимирович
ДЕНИСЕНКО)

Aleksey Vladimirovich
DENISENKO

Nume
Aleksey Vladimirovich Denisenko este membru al Adunării
Legislative Regionale din Celeabinsk, membru al prezidiului
Consiliului politic regional, președinte al Comisiei pentru politica în
materie de construcții și pentru locuințe și servicii comunale din
cadrul Adunării Legislative și șef al Departamentului pentru
interacțiunea cu asociațiile publice și colaborarea cu tineretul din
cadrul filialei regionale din Celeabinsk a Rusiei Unite. În plus, este
membru al partidului aflat la guvernare aliat Kremlinului, Rusia
Unită, și justifică, apără și sprijină în mod deschis decizia
președintelui Putin de a recunoaște Republica Populară Donețk
(RPD) și Republica Populară Luhansk (RPL) ca state independente,
precum și operația militară specială, care, potrivit spuselor sale, este o
operație de asigurare a păcii. Denisenko este răspunzător de incitare
la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea dezinformării și a
propagandei proruse în contextul războiului, precum și de încercarea
de a obține sprijin intern în Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzător de acordarea de sprijin pentru acțiuni
sau politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Data nașterii: 9.6.1978

Date de identificare

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/255

1216.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Leningrad,
fosta URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 16.7.1975

Date de identificare

În calitate de președinte al Adunării Legislative, domnul Belskiy este
membrul cu cel mai înalt rang al adunării. Prin urmare, domnul
Belskiy este un politician important atât în Sankt Petersburg, cât și
dincolo de granițele acestuia. Anterior, Belskiy a fost guvernator
adjunct al orașului Sankt Petersburg în perioada 2020-2021. În
această capacitate, a fost responsabil de politica pentru tineret.
Domnul Belskiy continuă să lucreze cu copiii, pe care încearcă să îi
îndoctrineze cu concepții favorabile regimului.

Domnul Belskiy este președintele Adunării Legislative din Sankt
Petersburg începând cu 29 septembrie 2021, în calitate de membru al
partidului politic aliat Kremlinului, Rusia Unită. Adunarea
Legislativă este organul legislativ suprem și unic al puterii de stat din
Sankt Petersburg. Adunarea a fost înființată în temeiul legislației
federale, este reglementată de aceasta și colaborează îndeaproape cu
guvernatorul din Sankt Petersburg.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Александр
Николаевич
БЕЛЬСКИЙ)

Alexander Nikolaevich
BELSKIY

Nume

L 193/256
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

Nume

Date de identificare

Domnul Belskiy este răspunzător de incitare la ură împotriva
Ucrainei, de răspândirea dezinformării și a propagandei proruse în
contextul războiului, precum și de încercarea de a obține sprijin intern
în Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, este
răspunzător de acordarea de sprijin pentru acțiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei.

Data includerii
pe listă

RO

Domnul Belskiy utilizează în mod activ o serie de conturi pe
platformele de comunicare socială ale serviciilor Telegram și
VKontakte și publică articole în presa de partid a Rusiei Unite. A
utilizat în mod repetat platformele sale de comunicare socială pentru
a justifica războiul Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a-și exprima
sprijinul pentru acesta și a felicitat Crimeea și Sevastopolul pentru
«reunificarea» lor cu Rusia.

Motive

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/257

1217.

(Александр
Валентинович
ИЩЕНКО)

Alexander
Valentinovich
ISHCHENKO

Nume

Sexul: masculin

Având în vedere influența sa politică, domnul Ishchenko este
răspunzător de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în contextul războiului,
precum și de încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător de
acordarea de sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Prin interviuri publice și postări pe platformele de comunicare
socială, domnul Ishchenko sprijină decizia președintelui Putin de a
recunoaște republicile populare separatiste din Luhansk (RPL) și
Donețk (RPD) și promovează mesajele de propagandă ale regimului.

Domnul Ishchenko este foarte activ în organizațiile de tineret, de
exemplu Parlamentul tineretului din Rostov și organizația regională
politico- militară de tineret «Garda de tineret». În calitate de
președinte al Adunării Legislative, este o personalitate publică și
apare adesea la televiziunile și știrile locale și naționale, precum și la
evenimente publice.

Domnul Ishchenko este președintele Adunării Legislative a regiunii
Rostov și secretar al filialei regionale din Rostov a partidului aflat la
guvernare și aliat Kremlinului, Rusia Unită (în ambele cazuri din
2016).

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Rostov- peDon, fosta URSS (în
prezent Federația Rusă)

Data nașterii: 9.3.1970

Date de identificare

L 193/258
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1218.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Novy
Rogachik, oblastul
Volgograd, fosta URSS (în
prezent Federația Rusă)

Data nașterii: 26.10.1977

Date de identificare

Având în vedere influența sa politică și influența sa în calitate de
director general la ferma avicolă ZAO Volzhskaya, domnul Struk
este răspunzător de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în contextul războiului,
precum și de încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător de
acordarea de sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În postările din cadrul contului său de pe platforma de comunicare
socială VKontakte, precum și în declarațiile publicate într-un ziar
local, pe care le emite în calitate de membru al Adunării Legislative a
oblastului Volgograd, domnul Struk și-a exprimat în repetate rânduri
sprijinul pentru invadarea Ucrainei de către Rusia și i-a denunțat pe
ucraineni ca fiind naziști. Domnul Struk își exprimă sprijinul pentru
soldații ruși care luptă în Ucraina.

Domnul Struk este membru al Adunării Legislative a oblastului
(regiunii) Volgograd din 2017. Domnul Struk este membru al
partidului aflat la guvernare și aliat Kremlinului, Rusia Unită.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Михаил
Владимирович
СТРУК)

Mikhail Vladimirovich
STRUK

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/259

(Николай Николаевич
ЗАБОЛОТНЕВ)

Nikolay Nikolaevich
ZABOLOTNEV

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Regiunea
Chuy în nordul Republicii
Kîrgîzstan

Data nașterii: 30.1.1992

Date de identificare

Și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru «operația specială»,
în cadrul unui canal regional de televiziune.

Acesta este de asemenea fost șef al Dumei de tineret (parlamentul
tineretului) din Yugra, care cooperează cu dumele de tineret ale
autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL) și
autoproclamatei Republici Populare Donețk (RPD). Domnul
Zabolotnev participă în mod regulat la reuniuni, forumuri și
evenimente ale Dumei de tineret din Yugra. A urcat pe scenă pentru a
juca într-o scenetă cu ocazia participării sale la un concert de caritate
regional la 1 aprilie 2022, pentru strângerea fonduri în sprijinul
operațiilor umanitare rusești din Donbas.

Domnul Zabolotnev este șeful Comitetului executiv regional al
filialei regionale din Khanty-Mansiysk a partidului aflat la guvernare
și aliat Kremlinului, Rusia Unită.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1219.

Nume

L 193/260
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

Nume

Date de identificare

Având în vedere influența sa politică, domnul Zabolotnev este
răspunzător de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în contextul războiului,
precum și de încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător de
acordarea de sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Data includerii
pe listă

RO

Domnul Zabolotnev este foarte activ pe platformele de comunicare
socială şi le folosește pentru a-și exprima sprijinul față de Putin și
față de operație, pentru a sublinia faptul că populația din RPD și din
RPL este alături de Rusia, pentru a răspândi afirmații cu privire la un
pretins genocid în regiunea Donbas și pentru a declara că forțele
ucrainene trebuie distruse complet.

Motive

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/261

1220.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Sovetskoye
Runo, raionul Ipatovsky,
teritoriul Stavropol, fosta
URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 6.3.1956

Date de identificare

Având în vedere influența sa politică, domnul Velikdan este
răspunzător de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în contextul războiului,
precum și de încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător de
acordarea de sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În declarațiile sale de pe site-urile de știri regionale rusești, Bez
Formata și Stapravda, a sprijinit și a promovat în mod public
invadarea Ucrainei prin difuzarea unor mesaje de propagandă privind
invazia rusă și a unor prezentări distorsionate ale situației din
Ucraina. Încurajează participarea la «operația specială». Fiind unul
dintre funcționarii cu cel mai înalt rang și președinte al Dumei
regionale din Stavropol, are o influență considerabilă.

Domnul Velikdan este președintele Dumei regionale din Stavropol
începând cu 30 septembrie 2021. Este membru al Dumei regionale
din Stavropol începând cu 19 septembrie 2021 și prim-vicepreședinte
al guvernului teritoriului Stavropol. Este membru al partidului aflat la
guvernare și aliat Kremlinului, «Rusia Unită», și membru al
prezidiului Consiliului politic regional al partidului.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Николай Тимофеевич
ВЕЛИКДАНЬ)

Nikolay Timofeevich
VELIKDAN

Nume

L 193/262
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1221.

(Дмитрий
Владимирович
ХОЛИН)

Dmitryi Vladimirovich
KHOLIN

Nume

Sexul: masculin

Mai precis, domnul Kholin joacă un rol esențial în difuzarea
discursului prorus în rândul tinerilor și al tinerilor cadeți ai armatei.
Acest lucru îl face răspunzător pentru răspândirea dezinformării și a
propagandei proruse cu privire la războiul împotriva Ucrainei,
precum și pentru asumarea unui rol activ în mobilizarea sprijinului
intern pentru campania militară rusă. Pe baza acestor acțiuni, domnul
Kholin este răspunzător de acordarea de sprijin pentru sau politici
care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei.

Domnul Kholin justifică, apără și sprijină în mod deschis agresiunea
Rusiei împotriva Ucrainei, prin canalele sale de comunicare socială,
cât și prin interviuri și conferințe publice. Acesta își declară în mod
deschis poziția de susținător fervent al președintelui Putin,
promovând astfel un model de instigare sistematică a opiniei publice
în sensul sprijinirii operațiilor militare ale Rusiei.

Domnul Kholin este membru al Dumei provinciale din Samara, unde
îndeplinește funcția de președinte al Comisiei privind reglementările.
În perioada 2020-2021, a fost șeful Comitetului executiv al filialei
regionale din Samara a partidului aflat la guvernare și aliat
Kremlinului, Rusia Unită. De asemenea, este membru al filialei
regionale din Samara a organizației publice panruse «Combat
Brotherhood» («Frați de luptă») (organizație pentru veterani).

Motive
21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Kuybyshev,
fosta URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 25.9.1977

Date de identificare

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/263

1222.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Zhdanov
(Mariupol), fosta URSS,
(în prezent Ucraina)

Data nașterii: 21.9.1961

Date de identificare

Din cauza influenței sale politice, luările sale de poziție îl fac
răspunzător pentru răspândirea dezinformării și a propagandei
proruse cu privire la războiul împotriva Ucrainei, precum și pentru
asumarea unui rol activ în mobilizarea sprijinului intern pentru
campania militară rusă. Domnul Tsivilev și-a exprimat în mod
deschis sprijinul față de decizia președintelui Rusiei de a recunoaște
independența așa-numitelor republici din Luhansk și Donețk. Pe baza
acestor acțiuni, domnul Tsivilev este răspunzător de acordarea de
sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Prin aparițiile sale publice, domnul Tsivilev justifică, apără și sprijină
în mod deschis agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta își
declară în mod deschis poziția de susținător fervent al președintelui
Putin, promovând astfel un model de instigare sistematică a opiniei
publice în sensul sprijinirii operațiilor militare ale Rusiei.

Domnul Tsivilev este guvernator al regiunii Kemerovo și o
personalitate publică bine-cunoscută.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Сергей Евгеньевич
ЦИВИЛЕВ)

Sergey Evgenievich
TSIVILEV

Nume

L 193/264
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

(Роман
Александрович
ГOBOP)

Roman Alexandrovich
GOVOR

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii:
Novokuznetsk, oblastul
Kemerovskaya, fosta
URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 22.11.1982

Date de identificare

Având în vedere influența sa politică, domnul Govor este răspunzător
de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea dezinformării și
a propagandei proruse în contextul războiului, precum și de
încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru războiul
împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător de acordarea de
sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În declarațiile sale de pe Rutube și din contul său de pe VKontakte,
domnul Govor sprijină public decizia de a invada Ucraina. De
asemenea, promovează în mod activ propaganda în favoarea
regimului.

Domnul Govor este membru al Adunării Legislative a regiunii
Kemerovo – Kuzbass. Este membru al partidului aflat la guvernare și
aliat Kremlinului, Rusia Unită.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1223.

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/265

1224.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii:
Blagoveshchensk, fosta
URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 12.5.1983

Date de identificare

Având în vedere influența sa politică, domnul Chuiko este
răspunzător de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în contextul războiului,
precum și de încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător de
acordarea de sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În calitate de șef al Comitetului executiv regional din regiunea sa,
domnul Chuyko utilizează platformele de comunicare socială,
canalele regionale de televiziune și site-urile agențiilor de știri pentru
a își exprima în mod repetat sprijinul pentru invadarea Ucrainei de
către Rusia, pentru a difuza mesaje de propagandă și a denunța
autoritățile ucrainene ca fiind naziste.

Domnul Chuyko este șeful Comitetului executiv regional al Frontului
Popular Panrus și membru al Adunării Legislative Regionale din
oblastul Tuymen. Domnul Chuyko este membru al partidului aflat la
guvernare și aliat Kremlinului, Rusia Unită.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Роман Сергеевич
ЧУЙКО)

Roman Sergeevich
CHUYKO

Nume

L 193/266
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

1225.

(Виктор
Владимирович
БАБЕНКО)

Viktor Vladimirovich
BABENKO

Nume

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Data nașterii: 14.10.1968

Date de identificare

Având în vedere influența sa politică, domnul Babenko este
răspunzător de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în contextul războiului,
precum și de încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător de
acordarea de sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În majoritatea fotografiilor apare purtând un tricou cu logoul «Z» al
invaziei rusești. În plus, domnul Babenko a răspândit în mai multe
rânduri mesaje de propagandă și declarații false cu privire la
evenimentele din cadrul operației militare.

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

De la începutul invaziei rusești din februarie, domnul Babenko și-a
exprimat în mod activ sprijinul pentru operație pe platformele de
comunicare socială, prin interviuri scrise și prin discursuri în cadrul
unor evenimente locale. Încurajează populația din Sverdomnulovsk
să sprijine «Operația specială împotriva naționalismului și a
fascismului» desfășurată de Rusia.

Domnul Babenko este președintele Consiliului regional al
susținătorilor Partidului «Rusia Unită» din Sverdomnulovsk. Este
membru al Adunării Legislative a regiunii Sverdomnulovsk şi
secretar adjunct al filialei regionale din Sverdomnulovsk a Rusiei
Unite. Domnul Babenko este un politician regional esențial din partea
partidului aflat la guvernare și aliat Kremlinului, «Rusia Unită», în
oblastul Sverdomnulovsk.

Motive

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/267

(Юрий
Александрович
БУРЛАЧКО)

Yury Alexandrovich
BURLACHKO

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Omsk, fosta
URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 8.6.1961

Date de identificare

Domnul Burlachko a difuzat propaganda Kremlinului împotriva
Ucrainei într-o serie de interviuri și și-a exprimat sprijinul pentru
invadarea Ucrainei de către Rusia. El și-a exprimat sprijinul deplin
pentru președinte în efortul acestuia de «a curăța Ucraina modernă de
nazism». În plus, domnul Burlachko susține că a jucat un rol activ în
procesele electorale din Crimeea din 2014. A primit o serie de
medalii și premii, cum ar fi Recunoștința Președintelui Federației
Ruse (2004, 2014, 2017), medalia Pentru Întoarcerea Crimeei (2014)
și medalia Ordinului «Pentru Merit în Slujba Patriei».

Domnul Burlachko a ocupat funcția de președinte al Adunării
Legislative a Krasnodar Krai (regiune) începând din 2017 și este
membrul cu cel mai înalt rang al Adunării Legislative a Krasnodar
Krai. Este membru al partidului aflat la guvernare aliat Kremlinului,
Rusia Unită.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1226.

Nume

L 193/268
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

Nume

Date de identificare

Prin urmare, este răspunzător de acordarea de sprijin pentru acțiuni
sau politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei. De asemenea, beneficiază de avantaje din
partea factorilor de decizie ruși răspunzători de anexarea Crimeei,
precum și din partea Guvernului Federației Ruse, care este
răspunzător de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

Data includerii
pe listă

RO

Având în vedere influența sa politică, domnul Burlachko este
răspunzător de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în contextul războiului,
precum și de încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei.

Motive

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/269

1227.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Kazan,
Republica Tatarstan, fosta
URSS (în prezent
Federația Rusă)

Data nașterii: 11.3.1957

Date de identificare

Având în vedere influența sa politică, domnul Kamaltynov este
răspunzător de incitare la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în contextul războiului,
precum și de încercarea de a obține sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător de
acordarea de sprijin pentru acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În declarațiile sale pe platformele mass-media locale și regionale,
domnul Kamaltynov a susținut public și a promovat decizia invadării
Ucrainei.

Domnul Kamaltynov este vicepreședintele Consiliului de Stat al
Republicii Tatarstan. Anterior a ocupat funcția de viceprim-ministru
al Republicii Tatarstan și de reprezentant plenipotențiar al
președintelui Republicii Tatarstan în Consiliul de Stat al Republicii
Tatarstan. Este membru al partidului aflat la guvernare aliat
Kremlinului, Rusia Unită.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

(Юрий Зимелевич
КАМАЛТЫНОВ)

Yury Zimelevich
KAMALTYNOV

Nume

L 193/270
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

(Сергей Витальевич
БЕЗРУКОВ)

Sergey Vitalyevich
BEZRUKOV

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Moscova,
Federația Rusă

Data nașterii: 18.10.1973

Date de identificare

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea activă sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează sau amenință
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei.

Sergey Bezrukov este un actor și politician rus. Reprezintă una din
figurile publice ale partidului «Rusia Unită» și este șeful proiectului
«Cultura patriei mici» derulat de partidul «Rusia Unită». A răspândit
propaganda rusă în sprijinul războiului de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei. A sprijinit invadarea Ucrainei de către Rusia în
timpul spectacolelor oferite soldaților ruși care au luat parte la război
și copiilor din așa-numitele republici populare separatiste din
regiunea Donbas. În plus, și-a exprimat public sprijinul pentru
anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația
Rusă.

Motive

21.7.2022

Data includerii
pe listă

RO

1228.

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/271

1229.

Sexul: masculin

Cetățenie: rusă

Locul nașterii: Tula,
Federația Rusă

Data nașterii: 27.11.1963

Date de identificare

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea activă sau punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează sau amenință
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei.

A avut o intervenție în cursul manifestației de propagandă în sprijinul
anexării ilegale a Crimeei și al războiului împotriva Ucrainei, care a
avut loc la 18 martie 2022 pe Stadionul Luzhniki din Moscova. În
plus, a montat simbolul militar «Z», care a fost folosit de propaganda
rusă pentru a promova invadarea Ucrainei de către Rusia, pe fațada
Teatrului Oleg Tabakov din Moscova.

Vladimir Mashkov este un actor, regizor și scenarist rus, care a
sprijinit activ războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Acesta a susținut oficial candidatura pentru realegerea președintelui
Vladimir Putin în 2018 și a deținut rolul de reprezentant electoral al
acestuia. A fost numit membru al Consiliului prezidențial pentru
cultură și arte. De asemenea, a susținut anexarea ilegală a Crimeei și
a Sevastopolului și recunoașterea de către Rusia a așa-numitelor
republici populare separatiste din Donbas.

Motive

21.7.2022”

Data includerii
pe listă

RO

(Владимир Львович
МАШКОВ)

Vladimir Lvovich
MASHKOV

Nume

L 193/272
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

AVLITA Stevedoring Company

Nume
Adresă: Prymorska Street 2h,
Sevastopol, Crimeea, Ucraina

Date de identificare
AVLITA Stevedoring Company furnizează
servicii legate de încărcarea cerealelor pe
nave în portul Sevastopol din Crimeea, care a
fost anexat ilegal de Rusia. Numeroase
relatări atestă faptul că societatea a fost
implicată în încărcarea pe nave a unor
cereale care au fost furate de la fermieri și de
la statul ucrainean pe teritoriile ucrainene sub
ocupație rusă sau cumpărate sub
constrângere de la fermieri ucraineni. Prin
urmare, AVLITA este răspunzătoare pentru
sprijinirea și punerea în aplicare a unor
acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei.

Motive

21.7.2022

Data includerii pe
listă

RO

„102.

Entități

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/273

103.

(Моторклуб «Ночные
Волки»)

Nightwolves MC

Nume

Data înregistrării: 1989

Nightwolves MC este un club naționalist de
motociclism înființat la Moscova în 1989, cu
aproximativ 45 de filiale în întreaga lume,
inclusiv filiale în multe state membre ale
Uniunii Europene. Nightwolves MC a fost
implicat activ în agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei prin sprijinirea publică a
anexării Crimeei din 2014 și a războiului
împotriva Ucrainei din 2022, prin
răspândirea activă a propagandei
antiucrainene și proruse și prin sprijinirea de
grupuri proruse din Ucraina – sau prin
participarea la lupte alături de acestea – în
urma anexării Crimeei și a războiului condus
de Rusia împotriva Ucrainei în 2022. Grupul
este un susținător-cheie al guvernului rus,
sprijinind activ propaganda de stat rusească
în Rusia, precum și în Europa și în Balcanii
de Vest, negând în mod public dreptul
Ucrainei la statalitate și solicitând
«denazificarea», precum și «deucrainizarea»
țării și promovând ideea că Ucraina ar trebui
să fie parte integrantă a Rusiei.

Motive

21.7.2022

Data includerii pe
listă

RO

Locul înregistrării: Federația Rusă

Tip de entitate: grupare de
motocicliști

Adresă: Nizhniye Mnevniki, 110,
Bike Centre, Moscova, Federația
Rusă

Date de identificare

L 193/274
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

Nume

Date de identificare

Data includerii pe
listă

RO

Grupul are de asemenea legături strânse cu
președintele rus Vladimir Putin și cu
guvernul rus și a primit finanțare de stat din
partea Kremlinului între 2013 și 2015. Prin
urmare, Nightwolves este o entitate sau un
organism care acordă sprijin material pentru
acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei. Prin urmare, este o entitate
răspunzătoare de sprijinirea și punerea în
aplicare a unor acțiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Motive

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/275

104.

(Фонд общественной
дипломатии Александра
Горчакова)

The Alexander Gorchakov
Public Diplomacy Fund
(Fondul pentru Diplomație
Publică Alexander Gorchakov)

Nume

Număr de înregistrare:
1107799026752

Prin urmare, Fondul pentru Diplomație
Publică Alexander Gorchakov este
răspunzător de sprijinirea activă a
Guvernului Federației Ruse și de obținerea
de avantaje din partea acestui guvern, care
este răspunzător de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

Fondul Gorchakov este conceput pentru a îi
sprijini pe compatrioții ruși din spațiul
postsovietic, în concordanță cu obiectivele
ideologice ale Kremlinului. Proiectele
organizate de Fondul Gorchakov au
reprezentat elemente importante ale
discursului de politică externă al Rusiei. În
2015, guvernul ucrainean a închis biroul din
Kiev al Fondului pentru Diplomație Publică
Alexander Gorchakov din cauza propagandei
antistatale.

Fondul pentru Diplomație Publică Alexander
Gorchakov a fost înființat în 2010 de către
președintele rus Dmitri Medvedev.
Fondatorul fondului a fost Ministerul
Afacerilor Externe din Rusia, iar ministrul
afacerilor externe este șeful Consiliului de
administrație. Ministerul finanțează
activitatea Fondului Gorchakov, care, la
rândul său, acordă finanțare grupurilor de
reflecție și ONG-urilor organizate de guvern.

Motive
21.7.2022

Data includerii pe
listă

RO

Data înregistrării:
februarie 2010

Locul înregistrării: Moscova

Tip de entitate: organizație
neguvernamentală

Adresă: 10/1 Yakovoapostolsky
pereulok, Moscova 105064,
Federația Rusă

Date de identificare

L 193/276
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

105.

Data înregistrării: 6.9.2008

Locul înregistrării: Federația
Rusă, 119019, Moscova,
Vozdvizhenka Str. 18/9

Tip de entitate: agenție
guvernamentală federală a Rusiei

Site web: https://rs.gov.ru

E-mail: rossotr@rs.gov.ru

Tel. +7 (495) 690-12-45

Adresa sediului: Federația Rusă,
119019, Moscova, Vozdvizhenka
Str. 18/9

Date de identificare

Este principala agenție de stat care
proiectează puterea discretă și influența
hibridă ale Kremlinului, inclusiv prin
promovarea așa-numitului concept «Russkiy
Mir». Acționează de mulți ani ca o
organizație-umbrelă pentru o rețea de
compatrioți și agenți de influență ruși și
finanțează diverse proiecte de diplomație
publică și de propagandă, consolidând
activitățile actorilor proruși și diseminând
discursurile Kremlinului, inclusiv
revizionismul istoric.

Agenția Federală pentru Afacerile privind
Comunitatea Statelor Independente,
Compatrioții din Străinătate și Cooperarea
Umanitară Internațională
(Rossotrudnichestvo) este un organism
executiv federal responsabil de prestarea de
servicii de stat și de gestionarea proprietăților
statului în vederea sprijinirii și a dezvoltării
relațiilor internaționale dintre Federația
Rusă, statele membre ale Comunității
Statelor Independente și alte țări străine.

Motive

21.7.2022

Data includerii pe
listă

RO

(Федеральное агентство по
делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и
по международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество)

The Federal Agency for the
Commonwealth of Independent
States Affairs, Compatriots
Living Abroad, and
International Humanitarian
Cooperation (Agenția Federală
pentru Afacerile privind
Comunitatea Statelor
Independente, Compatrioții din
Străinătate și Cooperarea
Umanitară Internațională)
(Rossotrudnichestvo)

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/277

Nume

Date de identificare

Prin urmare, agenția este răspunzătoare de
sprijinirea sau punerea în aplicare a unor
acțiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei, precum și stabilitatea
și securitatea Ucrainei. În plus, este
răspunzătoare de acordarea de sprijin
material și financiar Guvernului Federației
Ruse și de obținerea de avantaje din partea
acestui guvern, care este răspunzător de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

Data includerii pe
listă

RO

Rossotrudnichestvo organizează în mod activ
evenimente internaționale menite să
consolideze o percepție publică mai largă a
teritoriilor ucrainene ocupate ca fiind rusești.
Șeful și adjunctul șefului agenției
Rossotrudnichestvo și-au manifestat în mod
clar sprijinul față de războiul de agresiune al
Rusiei împotriva Ucrainei.

Motive

L 193/278
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

(Фонд «Русский мир»)

Russkiy Mir Foundation
(Fundația Russkiy Mir)

Data înregistrării: 31.8.2007

Tip de entitate: agenție
guvernamentală federală a Rusiei

Site web: https://russkiymir.ru

E-mail: info@russkiymir.ru

Tel. +7 (495) 981-5680

Adresă: 119285 Mosfilmovskaya
Str. 40A, Moscova, Federația
Rusă

Date de identificare

Mandatul său oficial este de a promova
limba și cultura rusă în întreaga lume, însă
fundația a fost utilizată de către Kremlin ca
un important instrument de influență care
promovează puternic o agendă axată pe
Rusia în statele post-URSS, respingând
legitimitatea Ucrainei ca națiune suverană și
susținând unificarea acesteia cu Rusia.

Fundația Russkiy Mir a fost creată și
finanțată de Guvernul Federației Ruse. A fost
utilizată de Federația Rusă pentru
promovarea intereselor acesteia din urmă în
țările postsovietice.

Motive

21.7.2022

Data includerii pe
listă

RO

106.

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/279

Nume

Date de identificare

Prin urmare, este răspunzătoare de sprijinirea
acțiunilor care subminează sau amenință
integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei. De asemenea, a
obținut avantaje din partea Guvernului
Federației Ruse, care este răspunzător de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

Data includerii pe
listă

RO

Fundația Russkiy Mir a difuzat propaganda
pro-Kremlin și antiucraineană și a justificat
agresiunea militară neprovocată și
nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei. În
comunicările sale oficiale, a sprijinit
anexarea ilegală a Crimeei și a
Sevastopolului și recunoașterea de către
Federația Rusă a așa-numitelor «republici
populare» din regiunea Donbas.

Motive

L 193/280
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

107.

E-mail: ok@kvant-vn.ru

Tel. (8162) 681303

Adresă: Bolshaya SanktPeterburgskaya Str. 73, 173000
Veliky Novgorod, Federația Rusă

Date de identificare

Prin urmare, este răspunzătoare de acordarea
de sprijin material pentru acțiuni care au
subminat sau au amenințat integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei. De asemenea, a acordat sprijin
material Guvernului Federației Ruse și a
obținut avantaje din partea acestui guvern,
care este responsabil de anexarea Crimeei și
de destabilizarea Ucrainei.

A coproiectat și coprodus sistemul de război
electronic Krasucha-4 și a fabricat
echipamentele pentru sistemul de război
electronic Rtut-BM. Sistemele de război
electronic Krasucha-4 și Rtut-BM au fost
utilizate de Forțele Armate ale Federației
Ruse în timpul războiului de agresiune al
Rusiei împotriva Ucrainei.

«Kvant» JSC este o societate rusească care
își desfășoară activitatea în sectorul militar și
care produce sisteme de război electronic
pentru Forțele Armate Ruse.

Motive

21.7.2022

Data includerii pe
listă

RO

(Акционерное общество
Научно-производственное
объединение «Квант»)

JSC Research and Production
Association «Kvant» (Asociația
de Cercetare și Producție
«Kvant» S.A.)

Nume

21.7.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
L 193/281

108.

(Сбербанк)

Sberbank

Nume

Număr de înregistrare:
1027700132195

Data înregistrării: 22.3.1991

Sberbank este o instituție financiară
importantă din Rusia. Banca Centrală a
Rusiei este acționarul majoritar al Sberbank.
Directorul general al băncii a fost ministrul
economiei și comerțului din Rusia sub
președintele Putin în perioada 2000-2007, iar
președintele Consiliului de supraveghere al
băncii este ministrul rus al finanțelor. În plus,
fiind cea mai mare bancă din Rusia
(reprezentând aproximativ un sfert din totalul
activelor bancare rusești și o treime din
capitalul bancar), deținută în mare parte de
guvernul rus, Sberbank generează venituri
ridicate pentru guvernul rus. Prin urmare,
Sberbank este o entitate sau un organism
care acordă sprijin financiar Guvernului
Federației Ruse și obține avantaje din partea
acestui guvern, care este răspunzător de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei, precum și o persoană juridică, o
entitate sau un organism implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanțială de venituri Guvernului
Federației Ruse, care este răspunzător de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

Motive
21.7.2022

Data includerii pe
listă

RO

Locul înregistrării: 19 Vavilova
St., 117997 Moscova, Federația
Rusă

Tip de entitate: societate publică
pe acțiuni

Adresă: 19 Vavilova St., 117997
Moscova, Federația Rusă

Date de identificare

L 193/282
Jurnalul Oficial al Uniunii Europen
21.7.2022

109.

(Группа компаний ФОРСС)

FORSS Group of Companies
(Grupul de Societăți FORSS)

Nume

E-mail: info@forss-marine.ru

Site web: http://www.forss.ru/eng

Prin urmare, este răspunzătoare de acordarea
de sprijin material pentru acțiuni care au
subminat sau au amenințat integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei. De asemenea, a acordat sprijin
material Guvernului Federației Ruse și a
obținut avantaje din partea acestui guvern,
care este responsabil de anexarea Crimeei și
de destabilizarea Ucrainei.

A participat la dezvoltarea proiectului Flotei
Mării Negre «Vasily Bykov». Proiectul «22
160» implică construcția de nave de patrulare
pe șantierul naval Zelenodolsk, care au fost
utilizate de Forțele Navale Ruse în timpul
războiului de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei.

FORSS este o societate rusească care
prestează servicii de inginerie pentru
industria construcțiilor navale. Îndeplinește
ordinele emise de Guvernul Federației Ruse.
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Tel. (+7 812) 605-00-78

Adresă: Magnitogorskaya street
51, lit. E, 195027, St. Petersburg,
Federația Rusă

Date de identificare
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(Юнармия)

alias Yunarmiya

(Всероссийское военнопатриотическое
общественное движение
«Юнармия»)

All-Russia «Young Army»
Military Patriotic Social
Movement (Asociația Panrusă
privind Mișcarea Patriotică
Militaro-Socială de la nivel
Național din Întreaga Rusie
«Tânăra Armată»)
E-mail: info@yunarmy.ru

Site web: https://yunarmy.ru/

Tel. +7 (495) 106-75-75

Adresă: 1st Krasnokursantskiy
passage, 1/4, Building 1,
Moscova, Federația Rusă, 111033

Date de identificare
Mișcarea Panrusă Patriotică Militaro-Socială
de la nivel «Tânăra Armată» (Yunarmiya)
este o organizație paramilitară rusă.
Yunarmiya și membrii săi au sprijinit
războiul de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei și au răspândit propaganda rusă
privind războiul. Yunarmiya a folosit
simbolul militar «Z», care a fost utilizat de
propaganda rusă pentru a promova invadarea
Ucrainei de către Rusia.
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110.

Nume
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Date de identificare

Prin urmare, este răspunzătoare de sprijinirea
și punerea în aplicare a unor acțiuni sau
politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

Data includerii pe
listă

RO

Cu sprijinul Ministerelor Apărării și
Educației din Federația Rusă, Yunarmiya a
organizat o campanie în cursul căreia elevii
au fost invitați să scrie scrisori soldaților ruși
care au participat la invadarea Ucrainei de
către Rusia. În plus, a colectat cadouri pentru
trupele care au luptat în război. De
asemenea, a organizat tabere de vară pentru
copii pe teritoriul peninsulei Crimeea,
anexată ilegal.
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