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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/876 AL CONSILIULUI
din 3 iunie 2022
privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind
măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei
împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (1), în special articolul 8a alineatul (1),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus și continua violare a drepturilor omului și represiune a societății civile
și a opoziției democratice, 12 persoane fizice și opt entități ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și
juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive care figurează în anexa I la
Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 134, 20.5.2006, p. 1.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA

3.6.2022

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:
1. Următoarele persoane fizice se adaugă în tabelul „A. Persoanele fizice menționate la articolul 2 alineatul (1)”:

„184.

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Igor Vasilievich
KARPENKO

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Motivele înscrierii pe listă

Funcția (funcțiile):
președintele Comisiei
Centrale a Republicii
Belarus privind Alegerile
și Organizarea de
Referendumuri
Republicane

Ocupând funcția de președinte al Comisiei Centrale a Republicii Belarus
privind Alegerile și Organizarea de Referendumuri Republicane începând
cu 13 decembrie 2021, Ihar Karpenka este responsabil de organizarea și
desfășurarea referendumului constituțional din 27 februarie 2022, care
nu respectă standardele internaționale privind statul de drept, democrația
și drepturile omului și nu îndeplinește criteriile stabilite de Comisia de la
Veneția. În special, procesul de elaborare nu a fost transparent și nu a
implicat societatea civilă sau opoziția democratică în exil.

Data nașterii: 28.4.1964
Sex: masculin

Data includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de subminarea gravă a democrației și a
statului de drept în Belarus.

Cetățenie: belarusă
185.

Dzmitry Aliakseevich
ALEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Funcția (funcțiile): fiul lui
Aliaksey Aleksin,
acționar al Belneftgaz,
Energo-Oil și Grantlo
(fostă Energo-Oil-Invest)

Dzmitry Aleksin este fiul lui Aliaksei Aleksin, un om de afaceri important
din Belarus. În 2021, a devenit coproprietar al unor societăți deținute de
tatăl său sau asociate cu acesta, printre care Energo-Oil, Belneftgaz și
Grantlo (fostă Energo-Oil-Invest). Societățile respective au beneficiat de
tratament preferențial pe baza decretelor prezidențiale semnate de
Aleksandr Lukașenko: Inter Tobacco a primit privilegii exclusive pentru a
Data nașterii: 25.4.1987
importa produse din tutun în Belarus, în timp ce Belneftgaz a fost
desemnată operator național de monitorizare a tranzitului.
Sex: masculin
Cetățenie: belarusă
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Nume
(Transliterare din ortografia
belarusă) (Transliterare din
ortografia rusă)

Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenko.
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Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Funcția (funcțiile): fiul lui
Aliaksey Aleksin,
acționar al Belneftgaz,
Energo-Oil și Grantlo
(fostă Energo-Oil-Invest)

Cetățenie: belarusă
187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ
Боголюб КАРИЧ

Andrii SICH

Андрiй СИЧ

Andrey SYCH

Андрей СЫЧ

Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenko.

Funcția (funcțiile): om de
afaceri și politician sârb,
asociat cu societatea
Dana Holdings

Bogoljub Karić este om de afaceri și politician sârb. Împreună cu membrii
familiei sale, a dezvoltat o rețea de societăți imobiliare în Belarus și a
cultivat o rețea de contacte cu familia lui Aleksandr Lukașenko. În special,
a fost asociat îndeaproape cu societatea Dana Holdings și cu fosta filială a
acesteia, Dana Astra, și se pare că a reprezentat entitățile respective în
Data nașterii: 17.1.1954
cadrul unor întâlniri cu Lukașenko. Proiectul Minsk World, care a fost
Locul nașterii: Peja/Pec, elaborat de o societate asociată cu Karić, a fost descris de Lukașenko drept
«un exemplu de cooperare al lumii slavone». Datorită relațiilor strânse
Kosovo
respective cu Lukașenko și cu anturajul său, societățile asociate cu Karić
Sex: masculin
au beneficiat de tratament preferențial din partea regimului Lukașenko,
inclusiv de facilități fiscale și de parcele de teren pentru dezvoltare
Cetățenie: sârbă
imobiliară.
Număr pașaport:
012830978 (valabil până Profită, prin urmare, de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.
la 27.12.2026)

3.6.2022

Funcția (funcțiile): unul
dintre animatorii
programului «Platform»
difuzat de postul de
televiziune de stat
«Belarus 1»

3.6.2022

Andrii Sich este coanimator al programului «Platform» difuzat de postul
de televiziune de stat «Belarus 1». În această funcție, a sprijinit discursurile
regimului care vizează să discrediteze mass-media independentă, să
submineze democrația și să justifice represiunea. A sprijinit discursul
regimului Lukașenko cu privire la intențiile statelor occidentale de a
organiza o lovitură de stat în Belarus și a solicitat pedepse severe pentru
persoanele presupuse a fi implicate, sprijinind campania de dezinformare
Membru al organizației
cu privire la relele tratamente aplicate migranților care au sosit în Uniune
«Rusj molodaja»
din Belarus și promovând imaginea mass-mediei independente ca fiind
Data nașterii: 20.9.1990 agenți aflați sub influență străină, ale căror activități ar trebui restrânse.
Locul nașterii: Belarus
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Vital Aleksin este fiul lui Aliaksei Aleksin, un om de afaceri important din
Belarus. În 2021, a devenit coproprietar al unor societăți deținute de tatăl
său sau asociate cu acesta, printre care Energo-Oil, Belneftgaz și Grantlo
(fostă Energo-Oil-Invest). Societățile respective au beneficiat de tratament
preferențial pe baza decretelor prezidențiale semnate de Aleksandr
Lukașenko: Inter Tobacco a primit privilegii exclusive pentru a importa
Data nașterii: 29.8.1997
produse din tutun în Belarus, în timp ce Belneftgaz a fost desemnată
operator național de monitorizare a tranzitului.
Sex: masculin
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186.

Sprijină, prin urmare, regimul Lukașenko.

Sex: masculin
Cetățenie: belarusă
3.6.2022

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHEU
МIКУШЭЎ
Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Денис Александрович
МИКУШЕВ

Dzianis Mikusheu este șeful Departamentului de supraveghere a
respectării legii de hotărârile judecătorești pronunțate în cauze penale de
pe lângă Parchetul din regiunea/oblastul Gomel și consilier juridic
principal. În această funcție, este responsabil de lansarea urmăririi penale
împotriva lui Siarhei Tsikhanouski, a lui Artsiom Sakau, a lui Dzmitry
Papou, a lui lhar Losik, a lui Uladzimir Tsyhanovich și a lui Mikalai
Statkevich. A contribuit la deținerea arbitrară a lui Siarhei Tsikhanouski,
astfel cum o ilustrează raportul Grupului de lucru privind detenția
arbitrară al Consiliului pentru Drepturile Omului.

3.6.2022
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Funcția (funcțiile): șeful
Departamentului de
supraveghere a
respectării legii de
hotărârile judecătorești
pronunțate în cauze
penale de pe lângă
Parchetul din regiunea/
oblastul Gomel; consilier
juridic principal.
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189.

Prin urmare, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și
Data nașterii: 21.3.1980 de subminarea statului de drept, precum și pentru represiunea împotriva
societății civile și a opoziției democratice.
Sex: masculin
Cetățenie: belarusă
Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ
Nikolai Ivanovich
DOLYA

Funcția (funcțiile):
judecător la Judecătoria
Ниĸолай Иванович ДОЛЯ
regiunii Gomel
Data nașterii: 3.7.1979
Sex: masculin
Cetățenie: belarusă

191.

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Mikalai Dolia este judecător la Judecătoria regiunii Gomel. În această
funcție, este responsabil de condamnarea lui Siarhei Tsikhanouski, a lui
Artsiom Sakau, a lui Dzmitry Papou, a lui lhar Losik, a lui Uladzimir
Tsyhanovich și a lui Mikalai Statkevich la pedepse cu închisoarea
disproporționat de lungi. A contribuit la deținerea arbitrară a lui Siarhei
Tsikhanouski, astfel cum o ilustrează raportul Grupului de lucru privind
detenția arbitrară al Consiliului pentru Drepturile Omului.

Carte de identitate:
3070379H041PBI

Prin urmare, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și
de subminarea statului de drept, precum și pentru represiunea împotriva
societății civile și a opoziției democratice.

Funcția (funcțiile): șeful
Departamentului
principal pentru
combaterea criminalității
organizate și a corupției
din Belarus (GUBOPiK)

Andrei Parshyn este șeful Departamentului principal pentru combaterea
criminalității organizate și a corupției (GUBOPiK) din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, începând din 2021. GUBOPiK este unul dintre
principalele organisme responsabile pentru persecuția politică exercitată
în Belarus, care include arestări arbitrare și ilegale și rele tratamente, chiar
tortură, îndreptate împotriva activiștilor și membrilor societății civile.

3.6.2022

L 153/5

Data nașterii: 19.2.1974 GUBOPiK a publicat pe profilul său Telegram videoclipuri cu mărturisiri
forțate făcute de activiști belaruși și de simpli cetățeni, divulgându-le
Adresa: 4A Skryganova
publicului larg belarus și folosindu-le drept instrument de presiune
St., Apt. 211, Minsk,
politică. GUBOPiK l-a reținut, de asemenea, pe Mark Bernstein, unul
Belarus
dintre principalii redactori de limbă rusă ai enciclopediei Wikipedia,
pentru publicarea de informații privind agresiunea Rusiei împotriva
Sex: masculin
Ucrainei, catalogate drept «știri false» îndreptate împotriva Rusiei.
Cetățenie: belarusă
Prin urmare, Andrei Parshyn este responsabil de încălcări grave ale
drepturilor omului și pentru represiunea împotriva societății civile din
Belarus.
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190.

Ihar Piatrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Igor Petrovich TUR

Игорь Петрович ТУР

Ihar Tur este angajat al postului de televiziune de stat «ONT» și unul dintre
principalii propagandiști ai regimului Lukașenko. Este gazda
programului «Propaganda», în care incită la violență, îi discreditează pe
activiștii opoziției și promovează materiale video cu mărturisiri forțate
din partea prizonierilor politici. Este autor al unei serii de relatări false cu
privire la protestele opoziției belaruse și de dezinformări cu privire la
evenimentele din Uniune și cu privire la atacuri la adresa societății civile.
Este totodată vinovat de răspândirea de informații false și de mesaje
Data nașterii: 26.3.1989
online care incită la violență. Aleksandr Lukașenko i-a acordat o medalie
pentru activitatea sa în mass-media.
Locul nașterii:
Grodno/Hrodna, Belarus
Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl
sprijină.
Sex: masculin
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RO

Funcția (funcțiile):
angajat al postului de
televiziune de stat «ONT»,
redactor și prezentator al
mai multor programe
(«Propaganda»,
«De completat»);
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192.

Cetățenie: belarusă
Lyudmila Leanidauna
HLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Funcția (funcțiile):
corespondentă specială a
ziarului «SB Belarus
Segodnya»,
prezentatoare la postul de
televiziune de stat
«Belarus 1»

Lyudmila Hladkaya este unul dintre cei mai importanți propagandiști ai
regimului Lukașenko. Este angajată a ziarului «SB Belarus Segodnya» și
colaboratoare a altor mijloace de informare în masă favorabile regimului,
inclusiv a postului de televiziune de stat «Belarus 1». Ea recurge frecvent la
discursuri de incitare la ură și la un limbaj jignitor atunci când vorbește de
opoziția democratică. A realizat, de asemenea, numeroase «interviuri» cu
cetățeni belaruși deținuți pe nedrept, adesea studenți, înfățișându-i în
situații umilitoare și ridiculizându-i. A promovat actele de represiune ale
Data nașterii: 30.6.1983
aparatului de securitate și a participat la campanii de dezinformare și de
Adresa: 8A Vodolazhsky manipulare a informațiilor. Ea își exprimă public sprijinul pentru
Aleksandr Lukașenko și mândria de a fi în serviciul regimului acestuia.
St., apt. 45, Minsk,
Pentru munca sa, Lukașenko a lăudat-o în public și i-a decernat premii.
Belarus
Sex: feminin
Cetățenie: belarusă

194.

Ryhor Yur'yevich
AZARONAK

Рыгор Юр'евiч
АЗАРОНАК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

3.6.2022

Prin urmare, ea beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl
sprijină.

Funcția (funcțiile):
angajat al postului de
televiziune de stat «CTV»,
autor și gazdă a mai
multor programe
(«Mecanismele secrete ale
politicii», «Ordinul lui
Iuda», «Panopticon»)

Ryhor Azaronak este unul dintre principalii propagandiști ai regimului
Lukașenko. Este un comentator politic, autor și gazdă a unor emisiuni de
propagandă săptămânale prezentate de postul de televiziune de stat
«CTV». În emisiunile sale, a încurajat folosirea violenței împotriva
disidenților regimului Lukașenko și a utilizat în mod sistematic un limbaj
jignitor în legătură cu activiști, jurnaliști și alți opozanți ai regimului
Lukașenko. A primit un premiu și medalia «Pentru curaj» din partea lui
Aleksandr Lukașenko.

Grad: locotenent în
rezervă

Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl
sprijină.
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Data nașterii:
18.10.1995
Locul nașterii: Minsk,
Belarus

RO

Sex: masculin
Cetățenie: belarusă
195.

Ivan Ivanavich
GALAVATYI
Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Funcția (funcțiile):
director general al
Иван Иванович
societății pe acțiuni
ГОЛОВАТЫЙ
«Belaruskali»

Sex: masculin
Cetățenie: belarusă

3.6.2022”
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Ivan Galavatyi este directorul general al întreprinderii de stat Belaruskali,
care reprezintă o sursă majoră de venituri și valută pentru regimul
Lukașenko. Este membru al Consiliului Republicii din cadrul Adunării
Naționale și deține, de asemenea, numeroase alte funcții înalte în Belarus.
A primit mai multe premii de stat, inclusiv direct de la Aleksandr
Membru al Comitetului
Lukașenko, în cursul carierei sale. El este asociat îndeaproape cu
permanent al Consiliului
Lukașenko și cu membri ai familiei acestuia. Prin urmare, acesta profită
Republicii din cadrul
de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.
Adunării Naționale a
Republicii Belarus pentru Angajații Belaruskali care au participat la greve și proteste pașnice în
urma alegerilor prezidențiale fraudate din august 2020 din Belarus au
afaceri externe și
fost excluși de la acordarea de prime și concediați. Lukașenko însuși a
securitate națională
amenințat că îi va înlocui pe greviști cu mineri din Ucraina. Prin urmare,
Data nașterii: 15.6.1976
Ivan Galavatyi este răspunzător de participarea la acțiuni de reprimare a
Locul nașterii: așezarea societății civile.
Pogost, districtul
Soligorsk, provincia
Minsk, Belarus

L 153/7
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2. Următoarele persoane juridice se adaugă în tabelul „B. Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 2 alineatul (1)”:
Nume
(Transliterare din ortografia
belarusă)

„28.

Open Joint-Stock
Company «Belaruskali»
(Societatea deschisă pe
acțiuni «Belaruskali»)

(ortografia belarusă)

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe
listă

(ortografia rusă)

RO

(Transliterare din ortografia
rusă)

Nume

Адкрытае акцыянернае
таварыства
«Беларуськалiй»
Открытое акционерное
общество
«Беларуськалий»

3.6.2022

Angajații Belaruskali care au participat la greve și proteste pașnice în
urma alegerilor prezidențiale fraudate din august 2020 din Belarus au
fost intimidați și concediați de conducerea societății. Lukașenko însuși a
amenințat că îi va înlocui pe greviști cu mineri din Ucraina. Prin urmare,
Belaruskali este răspunzătoare pentru reprimarea societății civile în
Belarus și sprijină regimul Lukașenko.
29.

Societatea pe acțiuni
«Belarusian Potash
Company»

ААТ «Беларуская
калiйная кампанiя»
ОАО «Белорусская
калийная компания»

Adresa: 35 Masherova
Ave., 220002 Minsk,
Belarus,
Data înregistrării:
13.9.2013
Număr de înregistrare:
192050251
Tel. +375 (17)
309-30-10; +375 (17)
309-30-30

Societatea pe acțiuni Belarusian Potash Company este divizia pentru
export a întreprinderii de stat producătoare de potasă a Belarusului.
Belaruskali reprezintă una dintre cele mai importante surse de venituri
pentru regimul Lukașenko. Livrările societății Belarusian Potash
Company reprezintă 20 % din exporturile de potasă la nivel mondial.

3.6.2022
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Adresa: 5 Korzha St.,
Societatea deschisă pe acțiuni Belaruskali este o întreprindere de stat și
Soligorsk, 223710 Minsk unul dintre cei mai mari producători de potasă din lume, asigurând 20 %
Region/Oblast, Belarus din exporturile de potasă la nivel mondial. Ca atare, aceasta reprezintă o
sursă majoră de venituri și de valută pentru regimul Lukașenko.
Data înregistrării:
Aleksandr Lukașenko a descris întreprinderea drept «patrimoniu
23.12.1996
național, o sursă de mândrie, unul dintre pilonii exporturilor belaruse».
Prin urmare, Belaruskali beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe
Număr de înregistrare:
care îl sprijină.
600122610

Statul garantează drepturile de monopol ale Belarusian Potash Company
în ceea ce privește exportul de îngrășăminte potasice. Datorită
tratamentului preferențial din partea autorităților belaruse, societatea
obține venituri substanțiale. Prin urmare, Belarusian Potash Company
beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

E-mail: info@belpc.by

3.6.2022

Data înregistrării:
10.10.2002

31.

Адкрытае акцыянернае
таварыства «НАФТАН»
Открытое акционерное
общество «НАФТАН»

Număr de înregistrare:
808000714

Prin urmare, Inter Tobacco beneficiază de pe urma regimului Lukașenko.

Adresa: Novopolotsk 1,
211440 Vitebsk
Region/Oblast, Belarus

În calitate de întreprindere de stat, OJSC Naftan reprezintă o sursă majoră
de venituri și de valută pentru regimul Lukașenko. Prin urmare, Naftan
beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

Data înregistrării: 1992

Angajații Naftan care au participat la greve și proteste pașnice în urma
alegerilor prezidențiale fraudate din august 2020 din Belarus au fost
intimidați și concediați de conducerea societății. Prin urmare, Naftan este
răspunzătoare pentru reprimarea societății civile în Belarus și sprijină
regimul Lukașenko.

Număr de înregistrare:
300042199

32.

Open Joint-Stock
Company «Grodno
Tobacco Factory Neman»
(Societatea deschisă pe
acțiuni «Grodno Tobacco
Factory Neman»)

Адкрытае акцыянернае
таварыства «Гродзенская
тытунёвая фабрыка
Нёман»

Adresa: 18,
Ordzhonikidze street
230771
Grodno/Hrodna, Belarus

Oткрытое акционерное Data înregistrării:
общество «Гродненская 30.12.1996
табачная фабрика Неман»
Număr de înregistrare:
500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman este o întreprindere de stat
belarusă și una dintre sursele majore de venituri pentru regimul
Lukașenko. Societatea deține o cotă de 70-80 % din piața tutunului din
Belarus. Prin urmare, Grodno Tobacco Factory Neman beneficiază de pe
urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022
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Open Joint-Stock
Company «Naftan»
(Societatea deschisă pe
acțiuni «Naftan»)

Societatea cu răspundere limitată Inter Tobacco își desfășoară activitatea
în cadrul industriei producătoare de tutun din Belarus. Deține o cotă
semnificativă din profitabila piață internă a țigărilor din Belarus.
Societății i s-a acordat privilegiul exclusiv de a importa produse din tutun
în Belarus, pe baza unui decret semnat de Alexandr Lukașenko. În plus,
Lukașenko a emis un decret prezidențial prin care au fost redefinite
limitele capitalei Belarusului, Minsk, în vederea excluderii unor terenuri
pentru fabrica Inter Tobacco, probabil din motive legate de evaziunea
fiscală. Inter Tobacco aparține lui Alexei Oleksin și unor membri ai
familiei sale apropiate (este deținută de societatea Energo-Oil, care
aparține lui Oleksin).

RO

Societatea cu răspundere Таварыства з
Adresa: 131
limitată «Inter Tobacco» абмежаванай адказнасцю Novodvorskiy village,
«Iнтэр Табак»
Novodvorskiy village
council, Minsk District,
Общество с
223016 Minsk
ограниченной
Region/Oblast, Belarus
ответственностью «Интер
(Minsk Free Economic
Тобако»
Zone)

3.6.2022

30.

Mărcile Grodno Tobacco Factory Neman, fabricate în Belarus, se numără
printre țigările care sunt cel mai frecvent introduse ilegal în Uniune ca
parte a comerțului lucrativ cu tutun de contrabandă. În sistemul de
contrabandă sunt utilizate vagoane de tren aparținând întreprinderilor de
stat belaruse Belaruskali și Grodno Azot. Prin urmare, Grodno Tobacco
Factory Neman contribuie la facilitarea transferului ilegal de bunuri care
fac obiectul unor restricții către teritoriul Uniunii.

L 153/9

Beltamozhservice

Beltamozhservice este o întreprindere deținută de stat și una din cele mai
mari întreprinderi de logistică din Belarus. Ea este strâns asociată cu
autoritățile belaruse și este implicată în contrabanda și reexportul de
bunuri din Belarus în Rusia. Societatea beneficiază de pe urma legăturilor
cu autoritățile din Belarus și asigură venituri semnificative regimului
Lukașenko. Prin urmare, Beltamozhservice beneficiază de pe urma
regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.6.2022

Belkommunmash este un producător belarus de vehicule de transport
public. Alexandr Lukașenko promovează afacerile Belkommunmash,
garantând respectarea de către societate a obligațiilor sale contractuale
față de partenerii săi și utilizându-și influența pentru a sprijini activitatea
sa comercială. Prin urmare, Belkommunmash beneficiază de pe urma
regimului Lukașenko.

3.6.2022

RO

Рэспублiканскае
Adresa: 17th km, Minsk
унiтарнае прадпрыемства Dzerzhinsk highway,
«БЕЛМЫТСЭРВIС»
administrative building,
office 75,
Республиканское
Shchomyslitsky s/s,
унитарное предприятие
223049 Minsk
«БЕЛТАМОЖСЕРВИС»
Region/Oblast, Belarus

L 153/10

33.

Data înregistrării:
9.6.1999
Număr de înregistrare:
101561144
34.

Адкрытае акцыянернае
таварыства «Кiруючая
кампанiя холдынгу
„Белкамунмаш” »

Belteleradio Company /
Societatea Națională de
Stat de Televiziune și
Radio a Republicii
Belarus

Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампанiя

Adresa: 64B-2
Perekhodnaya St.,
220070 Minsk, Belarus

Data înregistrării:
Открытое акционерное 13.8.1991
общество «Управляющая
Număr de înregistrare:
компания холдинга
100205408
„Белкоммунмаш”»

Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпания

Belkommunmash a concediat lucrători drept represalii ca urmare a
protestului acestora împotriva rezultatelor falsificate ale alegerilor
prezidențiale din 2020 și, prin urmare, este răspunzătoare pentru
reprimarea societății civile și sprijină regimul Lukașenko.

Adresa: 9 Makayonka St., Belteleradio Company este societatea de stat de televiziune și
Minsk, Belarus
radiodifuziune și controlează șapte posturi de televiziune și cinci posturi
de radio din Belarus. În urma alegerilor prezidențiale fraudate din august
Data înregistrării:
2020, Belteleradio Company i-a concediat pe lucrătorii protestatari de la
14.9.1994
canalele mass-media pe care le controlează și i-a înlocuit cu angajați ruși.
Prin urmare, Belteleradio Company este răspunzătoare pentru
Număr de înregistrare:
reprimarea societății civile.
100717729
Site web: tvr.by

3.6.2022”
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35.

Open Joint Stock
Company «Managing
Company of Holding
„Belkommunmash”»
(Societatea deschisă pe
acțiuni «Managing
Company of Holding
„Belkommunmash”»)

Posturile de televiziune și de radio controlate de Belteleradio Company
difuzează în mod activ propagandă și sprijină astfel regimul Lukașenko.

3.6.2022
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REGULAMENTUL (UE) 2022/877 AL CONSILIULUI
din 3 iunie 2022
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația
din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,
având în vedere Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (1),
având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate și de Comisia Europeană,
întrucât:
(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2012/642/PESC.

(3)

Prin Decizia (PESC) 2022/882 a Consiliului (3), se extinde domeniul de aplicare al sancțiunilor pentru a pune în
aplicare în continuare concluziile Consiliului European din 24 martie 2022 în urma implicării Belarusului în
agresiunea militară inacceptabilă și ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei, care, în temeiul dreptului internațional, se
califică drept act de agresiune.

(4)

Având în vedere gravitatea situației, se impune să fie luate măsuri suplimentare. Prin urmare, prin Decizia (PESC)
2022/882 s-a extins lista entităților cărora li se aplică restricții în ceea ce privește autorizațiile de vânzare, furnizare,
transfer sau export de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și de bunuri și tehnologii care ar putea
contribui la consolidarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea sectorului apărării și al securității
din Belarus. Prin Decizia (PESC) 2022/882 se extinde, de asemenea, lista instituțiilor de credit din Belarus și a
filialelor lor din Belarus cărora li se aplică măsuri restrictive în ceea ce privește furnizarea de servicii specializate de
mesagerie financiară.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1zb se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1zb
(1)
Se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date
financiare, către persoanele juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista din anexa XV sau către orice
persoană juridică, entitate sau organism stabilit(ă) în Belarus ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod
direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XV.
(1) JO L 285, 17.10.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și
implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 134, 20.5.2006, p. 1).
(3) Decizia (PESC) 2022/882 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în
vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 153, 3.6.2022).

L 153/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3.6.2022

(2)
Pentru fiecare persoană juridică, entitate sau organism dintre cele menționate în anexa XV, interdicția prevăzută la
alineatul (1) se aplică de la data menționată în anexa respectivă. Interdicția se aplică de la data respectivă oricărei
persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Belarus ale cărui drepturi de proprietate sunt
deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate inclusă pe lista din anexa XV.”
2. La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile, inclusiv sancțiunile penale, aplicabile în cazul încălcării
dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre prevăd, de asemenea, măsuri
adecvate de confiscare a produselor unor astfel de încălcări.”
3. Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa I la prezentul regulament.
4. Anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa II la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA

RO
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ANEXA I
„ANEXA V
LISTA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1e ALINEATUL (7), LA ARTICOLUL 1f
ALINEATUL (7) ȘI LA ARTICOLUL 1fa ALINEATUL (1)

Ministerul Apărării din Belarus
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC
AGAT - Electromechanical Plant OJSC
AGAT - SYSTEM
ATE - Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport CJSC
BSVT-New Technologies
Departamentul de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii Gomel
Trupele interne ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Belarus
KGB Alpha
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheeled Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Autoritatea de Stat pentru Industria Militară a Republicii Belarus
Comitetul pentru Securitatea Statului al Republicii Belarus
Transaviaexport Airlines JSC
Volatavto OJSC”

L 153/13
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ANEXA II
„ANEXA XV
LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1zb
Denumirea persoanei juridice, a entității sau organismului

Data de aplicare

Belagroprombank

20 martie 2022

Bank Dabrabyt

20 martie 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Banca de
Dezvoltare a Republicii Belarus)

20 martie 2022

Belinvestbank (Banca Belarusă pentru Dezvoltare și
Reconstrucție)

14 iunie 2022”

RO
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/878 AL CONSILIULUI
din 3 iunie 2022
privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport
cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu
acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special
articolul 14 alineatul (1),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și continuă să condamne
acțiunile și politicile care subminează integritatea teritorială a Ucrainei.

(3)

Uniunea condamnă în termenii cei mai fermi cu putință atrocitățile care, potrivit relatărilor, au fost comise de forțele
armate ale Federației Ruse în Bucea și în alte orașe ucrainene. Uniunea sprijină toate măsurile menite să asigure
tragerea la răspundere pentru încălcările de către forțele armate ale Federației Ruse ale drepturilor omului și ale
dreptului internațional umanitar în Ucraina.

(4)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că 65 de persoane și 18 entități ar trebui să fie adăugate pe
lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în
anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA

(1) JO L 78, 17.3.2014, p. 6.
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ANEXĂ

RO

Pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se adaugă următoarele persoane și entități:

Nume

„1111.

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV
(rusă: Азатбек Асанбекович
ОМУРБЕКОВ)

Date de identificare

Motive

Colonel, comandant al brigăzii a 64-a separate de Colonelul Azatbek Asanbekovich Omurbekov este comandantul brigăzii a 64-a
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
Cetățenie: rusă
război.
Sexul: masculin
A condus acțiunile unității sale militare și a fost supranumit «Măcelarul de la
Bucea» datorită responsabilității sale directe în ceea ce privește asasinatele,
Adresă: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky
violurile și actele de tortură comise la Bucea.
district, Motostrelkovy passage, 3.

Data includerii
pe listă

3.6.2022
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1. PERSOANE

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
1112.

Andrei Boevich KURBANOV Colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Андрей Боевич
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
КУРБАНОВ)
Data nașterii: 7.1.1970
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul cărții de identitate naționale: У-184386

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

Numărul pașaportului: 4615 949409

Andrei Boevich Kurbanov este colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

1113.

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV

Colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 19.11.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 801 142195
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-703443

1114.

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0801 547363
Numărul cărții de identitate naționale: T-194304
1115.

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV
(rusă: Александр
Леонидович ШЕРШНЕВ)

Colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 14.1.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 3802 634927
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-529191

Viacheslav Sergeevich Klobukov este colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Aleksandr Viktorovich Vins este colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Aleksandr Leonidovich Shershnev este colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022
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Aleksandr Viktorovich VINS Colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Александр Викторович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
ВИНС)
Data nașterii: 24.1.1969

Motive

RO

(rusă: Вячеслав Сергеевич
КЛОБУКОВ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/17

1116.

Date de identificare

Sergei Aleksandrovich
VETROV

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6804 36337
Numărul cărții de identitate naționale: X-296449
1117.

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV

Data nașterii: 30.10.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6002 284996
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-052935
1118.

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO
(rusă: Андрей Николаевич
ЕРМИШКО)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Data nașterii: 5.11.1972
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1202 583493
Numărul cărții de identitate naționale: У-639041

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Ruslan Ovsepovich Mitiaev este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Andrei Nikolaevich Ermishko este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Руслан Овсепович
МИТЯЕВ)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Sergei Aleksandrovich Vetrov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

Data includerii
pe listă

RO

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
(rusă: Сергей Александрович
Ruse
ВЕТРОВ)
Data nașterii: 25.9.1982

Motive

L 153/18

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV

Motive

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Maksim Alekseevich Platonenkov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

Data nașterii: 3.1.1980
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 5003 593303
Numărul cărții de identitate naționale: У-874515
1120.

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 7600 562816
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-594713
1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV
(alias Dmitrii Ivanovich
LVIV)
(rusă: Дмитрий Иванович
ЛЬВОВ)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Data nașterii: 15.8.1975
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 7603 794013
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-620752

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Vladimir Viktorovich Matafonov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitrii Ivanovich Lvov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022
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Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
(rusă: Владимир Викторович
Ruse
МАТАФОНОВ)
Data nașterii: 5.9.1979

Data includerii
pe listă

RO

(rusă: Максим Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/19

1122.

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII

Motive

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

Data nașterii: 1.1.1977
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 8103 551489
Numărul cărții de identitate naționale: У-853407
1123.

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN

Data nașterii: 19.9.1976
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0402 274319
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-620770
1124.

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN
(rusă: Анатолий
Александрович ШИПИЦЫН)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Data nașterii: 12.9.1977
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 5301 903199
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-607350

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitrii Viktorovich Pakhandrin este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Дмитрий Викторович
ПАХАНДРИН)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Data includerii
pe listă

RO

(rusă: Евгений Валерьевич
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Date de identificare

L 153/20

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV
(rusă: Денис Николаевич
ДЕЕВ)

Date de identificare

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 9002 427497
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-624703

1126.

Data nașterii: 20.5.1979
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1804 68726
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-584921
1127.

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO
(rusă: Дмитрий
Александрович СМОЛЯГО)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Data nașterii: 27.12.1976
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 2702 603048
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-670103

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Oleg Iurievich Bukhvalov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitrii Aleksandrovich Smoliago este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022
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Oleg Iurievich BUKHVALOV Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
(rusă: Олег Юрьевич
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
БУХВАЛОВ)
Ruse

Denis Nikolaevich Deev este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

Data includerii
pe listă

RO

Data nașterii: 30.7.1977

Motive

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/21

1128.

Date de identificare

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0802 576504
Numărul cărții de identitate naționale: У-053364
1129.

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN

Data nașterii: 21.7.1977
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1002 570526
Numărul cărții de identitate naționale: У-874071
1130.

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
(rusă: Виктор Владимирович
Ruse
ФИЛИППОВ)
Data nașterii: 27.10.1972
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0502 898734
Numărul cărții de identitate naționale: У-721933

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Roman Vladimirovich Nadezdhin este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Viktor Vladimirovich Filippov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022
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(rusă: Роман Владимирович
НАДЕЖДИН)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

Data includerii
pe listă

RO

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
(rusă: Алексей Вячеславович
Ruse
БОЛЬШАКОВ)
Data nașterii: 15.3.1976

Motive

L 153/22

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV

(rusă: Фаик Самеддин оглы
МАМЕДОВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 24.11.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 9902 119102
Numărul cărții de identitate naționale: 802348

1132.

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6602 516592
Numărul cărții de identitate naționale: 845762
1133.

German Nikolaevich
KULEMIN
(rusă: Герман Николаевич
КУЛЕМИН)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 29.3.1982
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6702 594036
Numărul cărții de identitate naționale: 949685

Faik Mamedov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocități
constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Igor Evgenievich Fedotov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
German Nikolaevich Kulemin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Igor Evgenievich FEDOTOV Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Игорь Евгеньевич
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
ФЕДОТОВ)
Data nașterii: 9.12.1980

Motive

RO

(alias Faik Samaddin
MAMMADOV)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/23

1134.

Date de identificare

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1003 651875
Numărul cărții de identitate naționale: 1083746
1135.

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV

Data nașterii: 11.10.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0801 272127
Numărul cărții de identitate naționale: 1088985

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Иван Александрович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
КУРКИН)
Data nașterii: 17.1.1982
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0804 232754
Numărul cărții de identitate naționale: 1091451

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitry Arkadyevich Kozlov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Ivan Alexandrovich Kurkin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Дмитрий Аркадьевич
КОЗЛОВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse

Roman Victorovich Burdo este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

RO

Roman Victorovich BURDO Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Роман Викторович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
БУРДО)
Data nașterii: 26.11.1980

Motive

L 153/24

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich
VAZHENOV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 27.1.1985
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1005 944897
Numărul cărții de identitate naționale: 1092162

1138.

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1005 724322
Numărul cărții de identitate naționale: 1093778
1139.

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN
(rusă: Александр
Анатольевич КОЧЕРГИН)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 10.12.1971
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0803 940939
Numărul cărții de identitate naționale: 1093786

Evgeny Yurievich Vazhenov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitry Yulianovich Ionov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Alexander Anatolyevich Kochergin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Dmitry Yulianovich IONOV Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Дмитрий Юлианович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
ИОНОВ)
Data nașterii: 3.7.1965

Motive

RO

(rusă: Евгений Юрьевич
ВАЖЕНОВ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/25

1140.

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 29.9.1980
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 7301 420589
Numărul cărții de identitate naționale: 1094262

1141.

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0810 999451
Numărul cărții de identitate naționale: 1094540

1142.

Stanislav Igorevich
MAKAROV
(rusă: Станислав Игорьевич
МAКАРОВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 16.8.1982
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0810 953377
Numărul cărții de identitate naționale: 1095194

Alexander Vladimirovich Kopylov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Maxim Vladimirovich Chernyshev este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Stanislav Igorevich Makarov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Максим Владимирович
Data nașterii: 8.10.1980
ЧЕРНЫШЕВ)

Motive

RO

(rusă: Александр
Владимирович КОПЫЛОВ)

Date de identificare

L 153/26

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich
IVANOV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 26.2.1981
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 2701 493476
Numărul cărții de identitate naționale: 1095611

1144.

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN

Data nașterii: 19.1.1973
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0804 277244
Numărul cărții de identitate naționale: 1100141

1145.

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV
(rusă: Алексей
Владимирович ПРЫСЕВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 25.11.1975
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0501 704733
Data eliberării: 20.3.2002

Andrey Nikolaevich Ivanov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Sergei Gennadyevich Pereshivkin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Aleksey Vladimirovich Prysev este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Сергей Геннадьевич
ПЕРЕШИВКИН)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse

Motive

RO

(rusă: Андрей Николаевич
ИВАНОВ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: У-360702
Număr de identificare bazat pe entitate: 1100633

L 153/27

1146.

Sergey Viktorovich
RUDENKO

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 7.10.1975
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0801 524291
Data eliberării: 14.3.2002

Motive

Sergey Viktorovich Rudenko este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: Сергей Викторович
РУДЕНКО)

Date de identificare

L 153/28

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: У-268570
Număr de identificare bazat pe entitate: 1100637
Olga Aleksandrovna
KHAMENOK
(rusă: Ольга Александровна
ХАМЕНОК)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 14.12.1981
Cetățenie: rusă
Sexul: feminin
Numărul pașaportului: 6004 190824
Data eliberării: 10.10.2003
Numărul documentului de identitate: Ф-142685
Număr de identificare bazat pe entitate: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabilă de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1147.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich
LEVIN

Date de identificare

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0804 98883
Data eliberării: 30.6.2003

Dmitriy Gennadyevich Levin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: Дмитрий Геннадьевич
ЛЕВИН)
Data nașterii: 25.10.1982

Motive

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: У-268857
Număr de identificare bazat pe entitate: 1103126
Dmitriy Alekseevich
GONCHAR
(rusă: Дмитрий Алексеевич
ГОНЧАР)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 31.1.1970
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0802 562844
Data eliberării: 27.5.2002
Numărul documentului de identitate: У-265899
Număr de identificare bazat pe entitate: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022
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1149.

L 153/29

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN
(rusă: Сергей Сергеевич
ЗОРИН)

Date de identificare

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 7503 78809
Data eliberării: 2.3.2003

Sergey Sergeevich Zorin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Data nașterii: 25.10.1982

Motive

L 153/30

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: X-115531
Număr de identificare bazat pe entitate: 1166487
Aleksandr Aleksandrovich
POTAPOV
(rusă: Александр
Александрович ПОТАПОВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 8.5.1981
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6603 808655
Data eliberării: 29.4.2003
Numărul documentului de identitate: X-078567
Număr de identificare bazat pe entitate: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022
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1151.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich
GRIGOROV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 26.3.1979
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 8110 342164
Data eliberării: 9.7.2010

Motive

Stepan Viktorovich Grigorov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: Степан Викторович
ГРИГОРОВ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: Ф-594680
Număr de identificare bazat pe entitate: 1194779
Sergey Viktorovich
MOSALEV
(rusă: Сергей Викторович
МОСАЛЕВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 19.1.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0802 688231
Data eliberării: 18.10.2015
Numărul documentului de identitate: Ф-866954
Număr de identificare bazat pe entitate: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022
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1153.

L 153/31

1154.

Date de identificare

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 5004 572078
Data eliberării: 28.8.2004

Valentin Pavlovich Lutsak este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Valentin Pavlovich LUTSAK Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Валентин Павлович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
ЛУЦАК)
Data nașterii: 5.4.1979

Motive

L 153/32

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul cărții de identitate naționale: Ф-879492
Număr de identificare bazat pe entitate: 3102560
Sergey Nikolaevich
BORISENKO
(rusă: Сергей Николаевич
БОРИСЕНКО)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 15.3.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0503 357858
Data eliberării: 30.1.2003
Numărul documentului de identitate: У-268030
Număr de identificare bazat pe entitate: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1155.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna
MORDASHOVA

Data nașterii: 17.5.1979

Motive

Data includerii
pe listă

Marina Mordashova este soția lui Alexey Mordashov, președintele companiei
Severgroup. Alexey Mordashov și-a transferat acțiunile în gigantul din sectorul
turismului TUI și în societatea de exploatare minieră a aurului Nordgold, în
valoare cumulată de peste 1,5 miliarde de euro, soției sale, Marina Mordashova,
prin intermediul mai multor societăți offshore, inclusiv Unifirm Limited,
Ondero Limited și Ranel Assets Limited, care sunt deținute sau controlate de
Marina Mordashova. Prin urmare, Marina Alexandrovna Mordashova este o
persoană fizică asociată cu o persoană inclusă pe listă răspunzătoare pentru
sprijinirea acțiunilor și politicilor care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei și pentru oferirea de sprijin financiar și
material factorilor de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, precum și pentru faptul că beneficiază de pe urma
acestora.

3.6.2022

Șeful Centrului de control al apărării naționale din Generalul-colonel Mikhail Mizintsev este șeful Centrului de control al apărării
Federația Rusă, general-colonel
naționale din Federația Rusă. Mizintsev este denumit «Măcelarul din Mariupol»
și a fost identificat drept comandantul care supraveghează asediul Mariupolului,
Data nașterii: 10.9.1962
unde a folosit, la conducerea bombardamentului orașului de către forțele ruse,
tactici utilizate anterior în asediul Alepului, în Siria. Mizintsev este acuzat în
Locul nașterii: Averinskaya, districtul
special de orchestrarea bombardamentelor asupra orașului Mariupol, în care au
Syamzhensky, regiunea Vologda.
fost uciși mii de civili, inclusiv a bombardării unei maternități și a unui teatru
Cetățenie: rusă
din Mariupol în care au fost uciși sute de copii. Prin urmare, Mikhail Mizintsev
este o persoană fizică responsabilă de acțiuni sau politici care subminează sau
Sexul: masculin
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

Cetățenie: rusă
Sexul: feminin
Persoane fizice asociate:
Alexey Mordashov (soț)
Kirill Mordashov (fiu vitreg)
Nikita Mordashov (fiu vitreg)
Entități asociate:
Ondero Limited, Insulele Virgine Britanice

RO

(rusă: Марина
Александровна
МОРДАШОВА)

Date de identificare

Ranel Assets Limited, Insulele Virgine Britanice
Rayglow Limited, Cipru
SeverGroup LLC (Federația Rusă)
KN-Holding LLC (SUA)
Nordgold
Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV
(rusă: Михаил Евгеньевич
МИЗИНЦЕВ)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Unifirm Limited, Cipru

1157.

3.6.2022

Nume

L 153/33

1158.

Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA

Date de identificare

Vicepreședintă a Fundației pentru dezvoltarea
inițiativelor istorice ruso-franceze

Cetățenie: rusă
Sexul: feminin
Persoane fizice asociate: Dmitry Peskov (tată)

1159.

(alias Nikolay Dmitrievich
CHOLES/CHOULZ)

Data nașterii: 3.2.1990
Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin

(rusă: Николай Дмитриевич
ПЕСКОВ)
Numărul pașaportului: 721123760
(a.k.a. Николай Дмитриевич Data eliberării: 12.9.2012
ЧОУЛЗ)
Data expirării: 12.9.2022
Numărul cărții de identitate naționale:
4516913332
Persoane fizice asociate: Dmitry Peskov (tată)

3.6.2022

Elizaveta Peskova este vicepreședintă a Fundației pentru dezvoltarea
inițiativelor istorice ruso-franceze și fondatoare a unei firme de comunicare. Ea
a dobândit aceste poziții profitabile și a dus o viață luxoasă datorită relațiilor
tatălui său.
Prin urmare, ea este asociată cu o persoană inclusă pe listă care a susținut în
mod activ acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.
Nikolay Peskov este unul dintre fiii lui Dmitry Peskov, secretar de presă al
președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, care a fost inclus pe listă în
temeiul Deciziei 2014/145/PESC.
Nikolay Peskov utilizează averea și banii tatălui său și, prin urmare, beneficiază
în mod direct de relația sa strânsă cu tatăl său. Prin urmare, el este asociat cu o
persoană inclusă pe listă care a susținut în mod activ acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

3.6.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Nikolay Dmitrievich
PESKOV

Elizaveta Peskova este fiica lui Dmitry Peskov, secretar de presă al președintelui
Federației Ruse, Vladimir Putin, care a fost inclus pe listă în temeiul
Deciziei 2014/145/PESC.

Data includerii
pe listă

RO

(rusă: Елизавета Дмитриевна Data nașterii: 9.1.1998
ПЕСКОВА)
Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă

Motive

L 153/34

Nume

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna
NAVKA

Data nașterii: 13.4.1975
Locul nașterii: Ucraina
Cetățenie: rusă
Sexul: feminin

1161.

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYANOV

Membru al Dumei orașului Moscova

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin

Tatiana Navka este soția lui Dmitry Peskov, secretar de presă al președintelui
Federației Ruse, Vladimir Putin, care a fost inclus pe listă în temeiul
Deciziei 2014/145/PESC.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

Tatiana Navka este coproprietară a unor societăți și proprietăți situate, printre
altele, în peninsula Crimeea, care a fost anexată ilegal de către Federația Rusă.
Prin urmare, ea sprijină acțiuni și politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Mai mult, ea este asociată cu
o persoană inclusă pe listă care a susținut în mod activ acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.
Sergey Savostyanov este om de stat și politician rus. A fost ales membru al
Dumei orașului Moscova la 8 septembrie 2019.
Prin negarea integrității teritoriale a unor țări independente și prin promovarea
restabilirii granițelor fostei Uniuni a Republicilor Sovietice Socialiste, el sprijină
public acțiunile Federației Ruse în Ucraina. Prin urmare, este responsabil de
acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei,
sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni sau politici.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Data nașterii: 22.8.1984
(rusă: Сергей Владимирович
Locul nașterii: Lyubertsy, regiunea Moscova,
САВОСТЬЯНОВ)
Federația Rusă

Motive

RO

(rusă: Татьяна
Александровна НАВКА)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

L 153/35

1162.

Andrei Yurievich LIPOV
(rusă: Андрей Юрьевич
ЛИПОВ)

Date de identificare

Motive

Sexul: masculin

3.6.2022

RO

Șeful Serviciului Federal Rus de Supraveghere a Andrei Lipov este șeful Serviciului Federal Rus de Supraveghere a
Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass- Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-mediei (Roskomnadzor).
mediei (Roskomnadzor)
Roskomnadzor este un instrument central în punerea în practică a cenzurii și a
reprimării mass-mediei libere din Rusia.
Data nașterii: 23.11.1969
În calitate de șef al Roskomnadzor, dl Lipov este răspunzător pentru deciziile
Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă
care au condus la cenzurarea și închiderea unor organizații ale mass-mediei
independente ruse.
Cetățenie: rusă

Data includerii
pe listă

Aceste acțiuni creează un spațiu de informare cenzurat care promovează,
sprijină și aprobă agresiunea armată rusă împotriva Ucrainei.

Prin urmare, dl Lipov este responsabil de 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.
Volodymir Vasilyovich
SALDO
(ucraineană: Володимир
Васильович САЛДО)

Membru al Consiliului local Herson, membru al Volodymir Saldo a participat în martie 2022 la o manifestație în sprijinul
«Comitetului de Salvare pentru Pace și Ordine» din agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei și, ulterior, a participat la crearea
Herson
așa-numitului «Comitet de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de
colaborare cu ocupația rusă din oblastul Herson. Dl Saldo a sprijinit și
Fost primar al orașului Herson (2002-2012) și
promovat politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
fost deputat în parlament (Partidul Regiunilor,
independența Ucrainei.
2012-2014).
Data nașterii: 12.6.1956

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În plus, sub conducerea dlui Lipov, Roskomnadzor a subminat în mod activ
integritatea teritorială a Ucrainei prin sprijinul acordat regiunilor separatiste din
Ucraina, așa-numitele «republici» din Donbas, și în special dlui Denis Pushilin,
șeful așa-numitei «Republici Populare Donețk».

1163.

L 153/36

Nume

Cetățenie: ucraineană
Sexul: masculin

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV

1165.

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO
(ucraineană Сергiй
Миколайович ЧЕРЕВКО)

Motive

Data includerii
pe listă

Președinte al «Comitetului de Salvare pentru Pace Kyrylo Stremousov a participat în martie 2022 la crearea așa-numitului
și Ordine» din Herson
«Comitet de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de colaborare cu ocupația
rusă din oblastul Herson.
Data nașterii: 1976
Stremousov a sprijinit și promovat politici care subminează integritatea
Cetățenie: rusă
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.
Sexul: masculin

3.6.2022

Membru al «Comitetului de Salvare pentru Pace și Serhiy Cherevko a participat în martie 2022 la crearea așa-numitului «Comitet
Ordine» din Herson, fost viceprimar al orașului de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de colaborare cu ocupația rusă din
Herson
oblastul Herson.

3.6.2022

Data nașterii: 11.8.1975
Cetățenie: ucraineană

RO

(ucraineană: Кирило
Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Date de identificare

Cherevko a sprijinit și promovat politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Tetiana KUZMICH
(ucraineană: Тетяна
КУЗЬМIЧ)

Membră a «Comitetului de Salvare pentru Pace și Tetiana Kuzmich a participat în martie 2022 la crearea așa-numitului «Comitet
Ordine» din Herson.
de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de colaborare cu ocupația rusă din
oblastul Herson.
Fost viceprimar al orașului Herson.
Kuzmich a sprijinit și promovat politici care subminează integritatea teritorială,
Președinta organizației societății civile
suveranitatea și independența Ucrainei.
Comunitatea Națională Rusă «Rusich».
Data nașterii: 10.4.1968
Cetățenie: ucraineană
Sexul: feminin

3.6.2022
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Sexul: masculin
1166.

3.6.2022

Nume

L 153/37

1167.

Galina Viktorivna
DANILCHENKO

1168.

Petr AKOPOV
(rusă: Петр АКОПОВ)

Motive

Data includerii
pe listă

Numită primar interimar al orașului Melitopol de Galina Danilchenko este primarul interimar al orașului Melitopol.
către forțele de ocupație ruse
La 4 martie 2022, primarul legitim al Melitopolului a fost răpit de forțele ruse și
Data nașterii: 1964
ea a fost numită în locul acestuia. În plus, ea a făcut mai multe declarații în
sprijinul prezenței Rusiei în orașul său și a solicitat populației să nu se opună
Cetățenie: ucraineană
ocupantului.
Sexul: feminin
Prin urmare, în această calitate, a sprijinit și promovat politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

3.6.2022

Funcție: propagandist rus: editorialist la RIA
Novosti

3.6.2022

Data nașterii: 7.10.1968
Cetățenie: rusă

Prin urmare, Petr Akopov este responsabil de acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acțiuni sau politici.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Sexul: masculin

Petr Akopov este un propagandist rus și editorialist la RIA Novosti, o agenție de
presă de stat rusă aflată sub controlul efectiv al agenției de stat Rossiya
Segodnya. Are un rol central în propaganda de stat și a scris articole în care
neagă dreptul Ucrainei la statalitate și solicită «denazificarea», precum și
«deucrainizarea» țării, promovând ideea că Ucraina ar trebui să facă parte
integrantă din Rusia.

RO

(Галина Вiкторiвна
ДАНИЛЬЧЕНКО)

Date de identificare

L 153/38

Nume

3.6.2022

1169.

Date de identificare

Funcție: propagandist rus: editorialist la RIA
Novosti

(rusă: Тимофей Николаевич
СЕРГЕЙЦЕВ)

Data nașterii: 3.11.1963
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin

Timofey Sergeytsev este un propagandist rus și editorialist la RIA Novosti, o
agenție de presă de stat rusă aflată sub controlul efectiv al agenției de stat
Rossiya Segodnya. Are un rol central în propaganda de stat și a scris articole în
care neagă dreptul Ucrainei la statalitate și solicită «denazificarea», precum și
«deucrainizarea» țării, promovând ideea că Ucraina ar trebui să facă parte
integrantă din Rusia.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV

Motive

3.6.2022

Nume

Prin urmare, Timofey Sergeytsev este responsabil de acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acțiuni sau politici.
1170.

Victoria NIKIFOROVA

Data nașterii: 12.6.1971
Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă
Cetățenie: rusă
Sexul: feminin

Victoria Nikiforova este o propagandistă rusă și editorialistă la RIA Novosti, o
agenție de presă de stat rusă aflată sub controlul efectiv al agenției de stat
Rossiya Segodnya. Are un rol central în propaganda de stat și a negat dreptul la
existență al Ucrainei, precum și capacitatea poporului ucrainean de a decide
pentru sine. Ea descrie poporul ucrainean drept «spălat pe creier» și «luat
ostatic», promovând astfel o atitudine pozitivă față de agresiunea Rusiei
împotriva Ucrainei.
Prin urmare, Victoria Nikiforova este responsabilă de acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acțiuni sau politici.

3.6.2022
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(rusă: Виктория
НИКИФОРОВА)

Funcție: propagandistă rusă: angajată la RIA
Novosti

L 153/39

Date de identificare

Motive

Data includerii
pe listă

Alina Maratovna KABAEVA Funcție: președinta Consiliului de administrație al Alina Kabaeva este președinta Consiliului de administrație al Grupului național
Grupului național al mass-mediei (NMG)
al mass-mediei (NMG), un holding care deține participații importante în
(alias Alina Maratovna
aproape toate principalele canale mass-mediei federale ruse care reproduc
KABAYEVA)
Data nașterii: 12.5.1983
propaganda guvernului rus. Este o fostă gimnastă rusă și fostă membră a Dumei
de Stat. Are legături strânse cu președintele Vladimir Putin.
(rusă: Алина Маратовна
Locul nașterii: Tașkent, Uzbekistan
КАБАЕВА)
Prin urmare, este responsabilă de sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni
Cetățenie: rusă
și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
Sexul: feminin
independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei. Mai
Entitate asociată: Grupul național al mass-mediei mult, este asociată cu o persoană inclusă pe listă care sprijină în mod activ și este
responsabilă de acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
(NMG)
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO Data nașterii: 21.4.1977

3.6.2022

Locul nașterii: Belgrad, Serbia
Persoană fizică asociată: Andrey Igorevich
Melnichenko (soț)
Cetățenie: sârbă, croată
Sexul: feminin
Numărul pașaportului: pașaport croat
nr. 094949450 (data expirării: 23.12.2023)

Prin urmare, este asociată cu un om de afaceri important, implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă substanțială de venit guvernului Federației
Ruse, care este răspunzător de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei. În
plus, Andrey Igorevich Melnichenko sprijină sau pune în aplicare acțiuni ori
politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(sârbă: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

Aleksandra Melnichenko este soția lui Andrey Igorevich Melnichenko, un
industriaș rus care deține o societate importantă de producere de îngrășăminte,
EuroChem Group și o societate de cărbune, SUEK. Aleksandra Melnichenko
profită de avere și beneficiază de bogăția soțului său. Împreună cu el, deține
două apartamente de lux în valoare de peste 30 de milioane de dolari. În martie
2022, Aleksandra Melnichenko și-a înlocuit soțul în calitate de beneficiar
efectiv al Firstline Trust, gestionat de Linetrust PTC Ltd, o societate care
reprezintă beneficiarul real al EuroChem Group.

RO

1171.

L 153/40

Nume

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV

Data nașterii: 11.9.1960
Locul nașterii: Shymkent, URSS (în prezent,
Kazahstan)
Cetățenie: rusă
Numărul pașaportului: 753296761 (rusesc)
Sexul: masculin

Motive

Eduard Yurevich Khudaynatov este un om de afaceri rus implicat în sectorul
energetic. Este proprietarul «Independent Oil and Gas Company» (NOC, JSC
Neftegazholding), una dintre cele mai mari companii private ruse și unul dintre
cei mai mari producători de petrol, care desfășoară activități de prospectare,
explorare și dezvoltare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale, activități de
rafinare a petrolului, precum și activități de producție și comercializare de
produse petroliere. În 2015, veniturile întreprinderii s-au ridicat la 2,2 miliarde
USD.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(Эдуард Юрьевич
ХУДАЙНАТОВ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

În ultimii ani, «Independent Oil and Gas Company» a achiziționat de la
întreprinderea deținută de stat Rosneft participații importante în companii
implicate în sectorul energetic, împreună cu licențele lor de extracție. În plus,
NOC participă împreună cu Rosneft la proiectul Vostok Oil. În ultimii ani,
Rosneft i-a plătit, de asemenea, lui Khudaynatov 9,6 miliarde USD în schimbul
unei companii care deține un zăcământ petrolier în Taimyr.

Khudaynatov este asociat cu oligarhul rus Igor Sechin și cu președintele
Vladimir Putin.
Khudaynatov și Sechin au lucrat împreună în cadrul Rosneft, iar companiile lor
desfășoară împreună activități comerciale în sectorul energetic.
Khudaynatov a lucrat la prima campanie electorală prezidențială a lui Putin din
2000, pe care a condus-o în regiunea Tyumen, unde Khudaynatov era membru
al Dumei regionale începând din 1997.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În 2019, NOC și Rosneft au solicitat și au obținut de la președintele Putin
beneficii legate de activitățile lor de extracție în Arctica.

L 153/41

Date de identificare

Motive

Data includerii
pe listă

A primit Ordinul de merit pentru patrie pentru «consolidarea poziției Rusiei pe
piața mondială a energiei și îmbunătățirea perspectivelor sale de investiții».

1174.

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN
(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Data nașterii: 1996
Cetățenie: rusă
Cod de identificare fiscală: 780103765308

Pavel Prigozhin este fiul lui Yevgeniy Prigozhin, un om de afaceri rus important,
având legături strânse cu președintele Putin și cu Ministerul Apărării din Rusia.
Yevgeniy Prigozhin este finanțatorul și șeful neoficial al Grupului Wagner,
entitate militară neînregistrată bazată în Rusia, responsabilă de desfășurarea
mercenarilor în Ucraina.

Pavel Prigozhin este proprietarul a cinci companii, deținute anterior de mama
sa, Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium
LLC, Lakhta Park LLC și Lakhta Plaza LLC.
Prin urmare, este asociat cu oameni de afaceri importanți sau cu persoane
juridice, entități sau organisme implicate în sectoare economice care furnizează
o sursă substanțială de venituri guvernului Federației Ruse, care este responsabil
de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

3.6.2022
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Persoane fizice asociate: Yevgeniy Viktorovich
Prigozhin (tatăl), Lyubov Valentinovna Prigozhina Concord, cunoscută și sub denumirea KOMBINAT PITANIYA KONKORD
OOO, o companie pe care Yevgeniy Prigozhin a înființat-o și a deținut-o până în
(mama), Polina Evgenievna Prigozhina (sora)
noiembrie 2019, precum și un grup de alte companii având legături cu acesta,
Entități asociate: Lakhta Park, Lakhta Park
inclusiv Concord Management and Consulting LLC și Megaline LLC, au
Premium, Lakhta Plaza, Turtrans
beneficiat de contracte publice importante cu Ministerul Apărării din Rusia în
urma anexării ilegale a Crimeei de către Federația Rusă și a ocupării estului
Sexul: masculin
Ucrainei de către separatiști sprijiniți de Rusia.

RO

Prin urmare, Eduard Yurevich Khudaynatov este un om de afaceri important,
implicat în sectoare economice care furnizează o sursă substanțială de venituri
guvernului Federației Ruse. Beneficiază de pe urma guvernului Federației Ruse
și este asociat cu persoane incluse pe listă.

L 153/42

Nume

3.6.2022

1175.

Date de identificare

Motive
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Volozh este un om de afaceri important care este implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă substanțială de venituri guvernului
Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei. În plus, în calitate de fondator și director general al Yandex, acordă
sprijin material sau financiar guvernului Federației Ruse și este responsabil de
sprijinirea acțiunilor sau a politicilor care subminează sau amenință integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

3.6.2022”

RO

Arkady Yurievich VOLOZH Funcție: cofondator și director general al Yandex Arkady Yurievich Volozh este un om de afaceri rus cu interese de afaceri în
N.V.
domeniul IT și în domeniul tehnologiei. Este fondatorul și directorul general al
(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)
Yandex. Yandex este cea mai mare companie de internet din Rusia, operatorul
Data nașterii: 11.2.1964
celui mai popular motor de căutare din Rusia.
Locul nașterii: Atyrau, Republica Socialistă
Băncile ruse deținute de stat, precum Sberbank și VTB, sunt acționari și
Sovietică Kazahă, URSS (în prezent, Kazahstan)
investitori în Yandex.
Cetățenie: rusă, malteză
În 2019, Yandex a fost de acord cu o restructurare prin care a fost acordată o
«acțiune de aur» unei noi fundații de interes public, înființată pentru «a apăra
Sexul: masculin
interesele Federației Ruse». Prin intermediul fundației de interes public,
guvernul Federației Ruse poate avea drept de veto asupra unei liste definite de
aspecte, precum vânzarea de drepturi de proprietate intelectuală și vânzarea ori
transferul de date cu caracter personal ale utilizatorilor ruși către companii
străine, aspecte care se consideră că afectează «interesul național» al Rusiei.
Yandex este, de asemenea, responsabilă de promovarea mass-mediei și
propagandei de stat în rezultatele de căutare pe care le afișează, precum și de
declasarea și eliminarea conținutului critic la adresa Kremlinului, cum ar fi cel
legat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

Nume
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Nume

„84.

JSC GARNIZON

Adresă: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24,
Moscova, Rusia 115035 building 1. ;
Adresa poștală: Sadovnicheskaya 53, Moscova,
Rusia 115035
Telefon: +7 (499) 790-92-12
Site web: http://ao-garnizon.ru
E-mail: info@ao-garnizon.ru

85.

JSC OBORONENERGO
(rusă: АО Оборонэнерго)

Motive

JSC Garnizon este o societate holding subordonată Ministerului Apărării al
Federației Ruse. Structura sa include peste 60 de entități. Îndeplinește sarcinile
stabilite de Ministerul Apărării și protejează interesele forțelor armate ale
Federației Ruse. A acționat în calitate de autoritate contractantă în cadrul unor
licitații publice în interesul Ministerului Apărării.

Data includerii
pe listă

3.6.2022
RO

(rusă: АО Гарнизон)

Date de identificare

L 153/44

2. ENTITĂȚI

Prin urmare, este o persoană juridică ce oferă sprijin material sau financiar
guvernului Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

Prin urmare, aceasta a sprijinit material guvernul Federației Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și a obținut
beneficii din partea acestuia. De asemenea, a acordat sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei.

3.6.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Adresă: 107140, Moscova, 1st Krasnoselsky lane, JSC Oboronenergo este un furnizor militar de energie care, în temeiul unor
11, Rusia
contracte guvernamentale, furnizează servicii de furnizare de energie electrică
unităților militare ruse și altor entități subordonate Ministerului Apărării. A
Telefon: +7 (495) 532-13-06
participat la modernizarea bazei aeriene militare din Korenovsk, care a fost
utilizată de forțele armate ale Federației Ruse pentru a lansa atacuri asupra unor
Site web: https://oboronenergo.su
ținte situate în Ucraina în timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate
E-mail: info@oen.su
a Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk
Automobile Plant (UAZ)

Date de identificare

Adresă: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast, 432008

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

87.

Adresă: 107014, Rusia, Moscova, str. Bolshaya
Olenya, 15A, clădirea 1

(rusă: АО «Воентелеком»)

Telefon: +7 (495) 609-50-05,
+7 (985) 900-50-05
Site web: https://voentelecom.ru
E-mail: info@voentelecom.ru

3.6.2022

Prin urmare, acordă sprijin material guvernului Federației Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și obține beneficii
din partea acestuia. Este răspunzător pentru acordarea de sprijin material
pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei.
Voentelecom este principalul furnizor de servicii de telecomunicații pentru
Ministerul Apărării din Federația Rusă. Guvernul Federației Ruse a recunoscut
Voentelecom ca societate de importanță federală. Voentelecom efectuează
întreținerea și repararea infrastructurii informatice, a echipamentelor de
comunicații militare, a liniilor de comunicații și a echipamentelor de război
electronic ale forțelor armate ale Federației Ruse, inclusiv pe teritoriul Crimeei și
Sevastopolului, anexate în mod ilegal. A dezvoltat un sistem unificat de
comunicare digitală automatizată pentru armata rusă. Furnizează marinei ruse
comunicații radio securizate de bandă largă, inclusiv pe teritoriul peninsulei
Crimeea, anexată în mod ilegal. Voentelecom a cooperat cu Rostec în ceea ce
privește elaborarea standardului LTE pe teritoriul Crimeei și Sevastopolului,
anexate în mod ilegal.
Prin urmare, a sprijinit material guvernul Federației Ruse, care este responsabil
de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și a obținut beneficii din
partea acestuia. De asemenea, Voentelecom a sprijinit material acțiuni care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei.

3.6.2022
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JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)

UAZ este un producător rus de automobile. Acesta pune la dispoziția forțelor
armate ale Federației Ruse vehicule UAZ Patriot, care au fost utilizate de armata
rusă în timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate împotriva
Ucrainei.

Data includerii
pe listă

RO

[rusă: ООО «Ульяновский
Telefon: +7 (8422) 40-91-09
автомобильный завод» (УАЗ)]
Site web: https://uaz.global/

Motive

3.6.2022

Nume

L 153/45

88.

JSC VOENTORG
(rusă: АО «Военторг»)

Date de identificare

Adresă: Rusia, Moscova, 115035, str.
Sadovnicheskaya, 55/26, clădirea 3
Telefon: +7 (495) 609-5200
E-mail: info@oaovoentorg.ru
Entități asociate: societăți subordonate:
JSC «Voentorg-West»;
JSC «Voentorg-South»;

Voentorg este un contractant al Ministerului Apărării al Federației Ruse.
Societatea furnizează servicii de catering și de curățătorie, precum și uniforme
militare forțelor armate ale Federației Ruse. În plus, Voentorg Retail, o filială a
Voentorg, a comercializat tricouri «Russian Army» cu simbolul militar «Z», care
a fost utilizat de propagandiștii ruși pentru a promova agresiunea militară
neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Site web: http://www.oaovoentorg.ru

Motive

L 153/46

Nume

Aceasta sprijină așadar, material sau financiar, guvernul Federației Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei. De asemenea,
Voentorg acordă sprijin material sau financiar pentru acțiuni care subminează
sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

JSC «Voentorg-Center»;
JSC «Voentorg-Vostok»;
Voentorg-Retail LLC
89.

VOENTEKSTILPROM LLC
(rusă: ООО
ВоенТекстильПром)

Adresă: 115446, Moscova, Kolomensky proezd, Voentekstilprom produce îmbrăcăminte pentru a acoperi nevoile guvernului
13a, Rusia
Federației Ruse. A furnizat îmbrăcăminte armatei ruse în temeiul unui ordin de
apărare al statului. Voyentekstilprom produce uniformele de teren ale Gărzii
Telefon: 8-499-444-32-84;
Naționale a Rusiei și cămăși pentru soldați ai Marinei Ruse și ai Gărzii Naționale
a Rusiei.
Fax: 8-499-611-90-46
Site web: https://voentekstilprom.ru/
E-mail: office@vtpmsk.ru

Așadar, este o persoană juridică ce sprijină, cu resurse materiale sau financiare,
guvernul Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeii sau de
destabilizarea Ucrainei, sau beneficiază de pe urma acțiunilor acestuia.

3.6.2022
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JSC «Voentorg-Moscow»;

3.6.2022

90.

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP

Motive

Adresă: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscova, Independent Insurance Group Ltd este un asigurător al societăților ruse din
123001
sectorul apărării. Societatea este inclusă pe lista asigurătorilor care prestează
servicii de asigurare pentru transportul internațional de produse militare.
Telefon: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19
Aceasta cooperează cu societățile de stat rusești și asigură aceste societăți, în
special în sectorul militar și al apărării.Independent Insurance Group Ltd a fost
Fax: +7 (495) 788-81-16
principalul asigurător de risc al Rostec, conglomeratul rus de stat din domeniul
Site web: www.nsg-ins.ru
apărării. Societatea se numără printre sponsorii și participanții la Forumul
Internațional Militar-Tehnic «Army2022», organizat de Ministerul Apărării din
E-mail: info@nsg-ins.ru
Federația Rusă.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: СК НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Date de identificare

92.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ Adresă: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye KAMAZ este un dezvoltator și producător rus de vehicule și echipamente
PTC
Chelny, Respublika Tatarstan, 423827
militare. Societatea a produs vehiculele KAMAZ-5350, KAMAZ-6350,
KAMAZ 6560, care au fost utilizate de forțele armate ale Federației Ruse în
(rusă: ПАО «КАМАЗ»)
Telefon: +7 (800) 555-00-99
timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva
Ucrainei.
Site web: https://kamaz.ru/en

JSC KRONSHTADT
TEKHNOLOGII Group of
Companies

E-mail: callcentre@kamaz.ru

Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Adresă: 115432, Moscova, Andropov Ave., 18,
bldg. 9, Descartes Business Center, Rusia /
199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky
island, 54/4

JSC Kronshtadt Tekhnologii este un contractant militar rus care dezvoltă și
produce echipamente, software și soluții integrate pentru vehiculele aeriene fără
pilot și pentru industria rusă de apărare. Forțele armate ale Federației Ruse au
utilizat vehicule aeriene fără pilot Orion fabricate de Kronshtadt Tekhnologii în
timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva
Ucrainei.

(rusă: Кронштадттехнологии группа компаний Telefon: +7 (495) 748-35-77,
АО)
+7 (495) 230-00-36 (Moscova);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)
Site web: https://kronshtadt.ru

3.6.2022

3.6.2022
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Prin urmare, Independence Insurance Group ltd este răspunzător pentru
acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau
au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. De
asemenea, Independence Insurance Group ltd sprijină, material sau financiar,
guvernul Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, sau obține beneficii de pe urma acestuia.
91.

3.6.2022

Nume

Prin urmare, societatea Kronshtadt Tekhnologii este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau
au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru
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93.

Date de identificare

Adresă: 423580, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Rusia

(rusă: OOO УК ТатнефтьНефтехим)

Telefon: +7 (8555) 49-73-42,
+7 (8555) 49-75-86,
Fax: +7 (8555) 49-75-86
Site web: www.neftehim.tatneft.ru
E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru
Entități asociate:
JSC Nizhnekamskshina;
LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory
JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

TD KAMA, distribuitor general al produselor Tatneft din sectorul anvelopelor,
furnizează anvelope forțelor armate ale Federației Ruse și Gărzii Naționale a
Federației Ruse. Nizhnekamskshina produce anvelopele care sunt montate pe
vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV. Printre produsele societății
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant se numără anvelopele KAMA NU402, care
sunt montate pe vehiculele de mobilitate pentru infanterie Tigr, care transportă
rachetele antitanc mobile Kornet. Forțele armate ale Federației Ruse au utilizat
vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV, vehiculele de mobilitate pentru
infanterie Tigr și rachetele antitanc mobile Kornet în timpul agresiunii militare
neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);
TD «Kama» Trading House;
LLC «Kama» Scientific & Technical Center;
LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;
JSC Yarpolimermash-Tatneft;
LLC Energoshinservis

Prin urmare, societatea este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material
pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material
guvernului Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.
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Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

Management Company Tatneft-Neftekhim gestionează și coordonează
societățile din sectorul anvelopelor subordonate Tatneft, printre care TD
KAMA, Nizhnekamskshina și Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Societatea
reunește toate întreprinderile aparținând Tatneft din sectorul anvelopelor și
gestionează producția, procesele de planificare, operațiunile comerciale,
resursele umane și relațiile publice ale acestora.

Data includerii
pe listă

RO

Management Company
Tatneft-Neftekhim LLC

Motive
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Nume

3.6.2022

94.

Date de identificare

Motive

Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim

3.6.2022

RO

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Adresă: 423580, Nizhnekamsk, zona industrială, Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant produce anvelope de tip «all steel». Este o
Plant, LLC
Republica Tatarstan, Rusia
societate subordonată societății Tatneft. Produsele sale sunt furnizate
Ministerului Apărării al Federației Ruse.
(rusă: ООО Нижнекамский Telefon: +7 (8555) 49-73-40
завод грузовых шин)
Produce anvelopele KAMA NU402 care sunt montate pe vehiculele de
Site web: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru
mobilitate pentru infanterie Tigr, care transportă rachetele antitanc mobile
Kornet. Forțele armate ale Federației Ruse au utilizat vehiculele de mobilitate
E-mail: nkastp@tatneft.ru
pentru infanterie Tigr și rachetele antitanc mobile Kornet în timpul agresiunii
Entități asociate:
militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Tatneft
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru

Data includerii
pe listă

3.6.2022

Nume

acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material guvernului Federației
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

Nizhnekamskshina
PJSC Nizhnekamskshina
(rusă: ПАО
«Нижнекамскшина»)

Adresă: 423570, Republica Tatarstan,
Nizhnekamsk, Rusia
Telefon: +8 555 49-79-30,
fax: +8 555 24-15-70
Site web: https://shinakama.tatneft.ru
E-mail: nksh@tatneft.ru
Entități asociate:
Tatneft
Trading House KAMA

Nizhnekamskshina este cel mai important producător de anvelope din Rusia.
Este o societate subordonată societății Tatneft. Produce anvelope sub mărcile
KAMA și Viatti. Printre produsele sale se numără anvelopele cu dublă utilizare și
anvelopele militare furnizate guvernului Federației Ruse. Produce anvelopele
care sunt montate pe vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV. Forțele armate
ale Federației Ruse au utilizat vehiculele K4386 Typhoon-VDV în timpul
agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material guvernului Federației
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.
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Management Company Tatneft-Neftekhim
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant
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96.

LLC TD KAMA
(rusă: ООО ТД «КАМА»)

Date de identificare

Adresă: 423570, Russia, Republica Tatarstan,
Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24,
room 402
Site web: https://www.td-kama.com
E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA este distribuitor general al produselor Tatneft din sectorul
anvelopelor, care sunt fabricate de Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant și de
Nizhnekamskshina. Furnizează anvelope Forțelor armate ale Federației Ruse și
Gărzii Naționale a Federației Ruse.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Motive

OJSC Balashikha Casting and Adresă: Entuziastov sh., 4, Balashikha,
Mechanical Plant
Moskovskaya Oblast, 143900, Federația Rusă
(rusă: ОАО Балашихинский
литейно-механический
завод)
alias: OJSC BLMZ
(rusă: ОАО БЛМЗ)

Telefon: +7 (495) 639-94-94
Site web: https://www.blmz.ru
E-mail: info@blmz.ru

BLMZ este o turnătorie și o uzină mecanică rusă. Furnizează materiale utilizate
pentru producerea de arme furnizorilor ruși de echipamente militare care au
fost sancționați de Uniune ca urmare a acțiunilor Rusiei de destabilizare a
situației din Ucraina.
Este un furnizor contractat al Forțelor armate ale Federației Ruse. Furnizează
echipamente și materiale pentru producția mai multor aeronave și elicoptere,
inclusiv a Ka-52 care au fost utilizate de Forțele armate ale Federației Ruse în
timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva
Ucrainei.

3.6.2022
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Printre produsele societății Nizhnekamskshina, pe care le distribuie TD KAMA,
se numără anvelopele cu dublă utilizare și anvelopele militare furnizate
guvernului Federației Ruse. Nizhnekamskshina produce anvelopele care sunt
montate pe vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV. Printre produsele
societății Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, pe care le distribuie TD KAMA, se
numără anvelopele KAMA NU402 care sunt montate pe vehiculele de
mobilitate pentru infanterie Tigr, care transportă rachetele antitanc mobile
Kornet. Forțele armate ale Federației Ruse au utilizat vehiculele blindate K4386
Typhoon-VDV, vehiculele de mobilitate pentru infanterie Tigr și rachetele
antitanc mobile Kornet în timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate
a Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material guvernului Federației
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

97.

L 153/50

Nume

3.6.2022

Date de identificare

Motive

Data includerii
pe listă

98.

JSC REMDIZEL
(rusă: АО «Ремдизель»)

Adresă: 423800, Republica Tatarstan,
Remdizel produce și repară vehicule cu roți și vehicule cu șenile. Produce
Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Rusia vehiculele Typhoon K-63968 Mine-Resistant Ambush Protected, care au fost
utilizate de Forțele armate ale Federației Ruse în timpul agresiunii militare
Telefon: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00
neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Site web: http://www.remdizel.com
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea
E-mail: remdizel@kamaz.ru
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.
Entități asociate:

RO

Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material guvernului Federației
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și
obține beneficii din partea acestuia.
3.6.2022

JSC SUKHOI Company
(rusă: ПАО Компания
«Сухой»)

Adresă: 125284, Rusia, Moscova, str.
Polikarpova, 23B, cutie poștală 604
Telefon: +7 (499) 550-01-06
Site web: https://www.sukhoi.org
E-mail: info@sukhoi.org
Entități asociate:
United Aircraft Corporation (societate-mamă)

Sukhoi este un producător rus de aeronave. Forțele armate ale Federației Ruse
au utilizat aeronave de luptă fabricate de Sukhoi în timpul agresiunii militare
neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.
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99.

3.6.2022

Nume
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100.

Date de identificare

JSC «121 AIRCRAFT REPAIR Adresă: Rusia, 143079, regiunea Moscova,
PLANT»
Odintsovo, Stary Gorodok, str. Postal, 10

101.

Adresă: Spartakovskaya street 12, 105066,
Moscova, Federația Rusă

(rusă: Национальный
расчетный депозитарий)

Tip de entitate: Instituție de credit nebancară,
societate pe acțiuni

3.6.2022

Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. De asemenea, oferă sprijin material sau financiar
guvernului Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, sau obține beneficii din partea acestuia.
NSD este o instituție financiară nebancară rusă și depozitarul central de titluri
de valoare din Rusia. Este cel mai mare depozitar de titluri de valoare din Rusia
prin valoarea de piață a capitalurilor proprii și a titlurilor de creanță păstrate în
custodie și singurul care are acces la sistemul financiar internațional.

Este recunoscută ca instituție financiară rusă de importanță sistemică de către
guvern și Banca Centrală a Rusiei. Joacă un rol esențial în funcționarea
Numărul de înscriere în registrele statului: 3294 sistemului financiar al Rusiei și în conectarea acestuia la sistemul financiar
internațional, permițând astfel în mod direct și indirect guvernului rus să își
Numărul principal de înscriere în registrele
desfășoare activitățile, politicile și resursele.
statului: 1027739132563
Data înregistrării: 27.6.1996

Cod de identificare fiscală: 7702165310/
770101001
Locul principal de desfășurare a activității:
Federația Rusă
Entități asociate: acționar majoritar/societateEste deținută aproape în totalitate de Bursa de la Moscova, care are misiunea de
mamă cu 99,997 % (necotată în mod individual): a furniza un acces exhaustiv la piețele financiare ruse. La rândul său, Bursa de la
Moscova, prin rolul pe care îl are și prin acționarii săi, se află în mare parte sub
Societatea publică pe acțiuni «Moscow Exchange
controlul guvernului rus. Prin urmare, NSD este o entitate sau un organism care
MICEX-RTS» (Bursa de la Moscova sau MOEX)
sprijină, material sau financiar, guvernul Federației Ruse, care este responsabil
Adresa sediului social: 13, Bolshoy Kislovsky per,
de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.
125009 Moscova, Federația Rusă

3.6.2022”
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National Settlement
Depository (NSD)

121 Aircraft Repair Plant repară aeronavele Su-25, Su-27 și MiG-29. Este
singura întreprindere din Rusia care repară și, în același timp, modernizează
aeronavele Su-25 la versiunea Su-25 SM. Aeronavele Su-25 SM au fost utilizate
de Forțele armate ale Federației Ruse în timpul agresiunii militare neprovocate și
nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.

Data includerii
pe listă

RO

(rusă: Акционерное
Telefon: +7 (498) 677-95-11
общество «121 авиационный
Site web: https://121arz.ru
ремонтный завод»)
E-mail: info@121arz.ru

Motive
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Nume

Cod de identificare fiscală: 7702077840
Numărul principal de înscriere în registrele
statului: 1027739387411

3.6.2022
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REGULAMENTUL (UE) 2022/879 AL CONSILIULUI
din 3 iunie 2022
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere
acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,
având în vedere Decizia (PESC) 2022/884 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind
măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),
având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a
Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a
Consiliului (3).

(3)

La 3 iunie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/884 prin care se modifică Decizia 2014/512/PESC și se
impun măsuri restrictive suplimentare în diverse sectoare.

(4)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se extinde interdicția privind furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară
în ceea ce privește alte trei instituții de credit ruse.

(5)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se extinde de asemenea lista persoanelor care au legătură cu baza industrială și de
apărare a Rusiei, cărora li se impun restricții mai stricte la export în ceea ce privește produsele și tehnologiile cu
dublă utilizare, precum și produsele și tehnologiile care ar putea contribui la consolidarea tehnologică a sectorului
apărării și securității din Rusia.

(6)

Se consideră, de asemenea, că este adecvat să se extindă lista articolelor supuse controlului care ar putea contribui la
consolidarea militară și tehnologică a Rusiei sau la dezvoltarea sectorului său de apărare și securitate.

(7)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se extinde suspendarea în Uniune a licențelor de difuzare a canalelor mass-media ruse
aflate sub controlul permanent al conducerii ruse.

(8)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin
intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii
și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, în
special în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de
gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(9)

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de
propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și
manipulând grav faptele.

(1) JO L 153, 3.6.2022.
(2) Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de
destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).
(3) Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a
situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).
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(10)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost canalizate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub
controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare
semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii. Respectivele canale mass-media sunt absolut
esențiale pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor
învecinate cu aceasta.

(11)

Având în vedere gravitatea situației și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, este necesar,
în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special
cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se
introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda activitățile de difuzare ale unor astfel de canale massmedia în Uniune sau direcționate către Uniune. Măsurile ar trebui să fie menținute până când agresiunea împotriva
Ucrainei va înceta și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate vor înceta să desfășoare acțiuni
de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(12)

Este oportun să i se confere Consiliului competențe de executare pentru a decide, prin intermediul unor acte de
punere în aplicare și în urma examinării faptelor relevante, dacă măsurile restrictive trebuie să devină aplicabile, la
data precizată în prezentul regulament, în ceea ce privește una sau mai multe dintre entitățile care figurează pe lista
din anexa VI la prezentul regulament.

(13)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special
cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul de
proprietate, astfel cum sunt recunoscute la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, respectivele măsuri nu împiedică
canalele mass-media și personalul lor să desfășoare activități în Uniune, altele decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și
interviurile. În special, respectivele măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile
menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în
constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(14)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se impune, de asemenea, o interdicție de a face publicitate produselor sau serviciilor în
cadrul oricărui conținut produs sau difuzat de canalele mass-media ruse aflate sub controlul permanent al
conducerii ruse, ale căror licențe de difuzare sunt suspendate.

(15)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se impun, de asemenea, interdicții în ceea ce privește achiziționarea, importul sau
transferul în statele membre, în mod direct sau indirect, de țiței și de anumite produse petroliere, care provin din
Rusia sau sunt exportate din Rusia, precum și în ceea ce privește asigurarea și reasigurarea transportului maritim al
acestor mărfuri către țări terțe. Sunt prevăzute perioade de tranziție adecvate.

(16)

Având în vedere situația geografică specifică a mai multor state membre, care generează o dependență specifică de
țițeiul importat prin conducte din Rusia, fără o aprovizionare alternativă viabilă pe termen scurt, interzicerea
importului de țiței din Rusia ar trebui să nu se aplice temporar, până când Consiliul decide altfel, importurilor prin
conducte de țiței din Rusia în statele membre respective. Respectivele state membre ar trebui să ia toate măsurile
necesare pentru a obține aprovizionări alternative, astfel încât să se asigure că importurile prin conducte de țiței din
Rusia fac obiectul interdicțiilor cât mai curând posibil.

(17)

Este necesar să se interzică transferul, transportul sau revânzarea ulterioară a țițeiului din Rusia, livrat într-un stat
membru prin conducte, către alte state membre sau către țări terțe, precum și să se interzică, după o perioadă de
tranziție de opt luni, transferul, transportul sau revânzarea ulterioară către alte state membre a produselor petroliere
obținute din astfel de țiței. Având în vedere dependența specifică a Cehiei de astfel de produse petroliere, ar trebui să i
se acorde o perioadă suplimentară de zece luni pentru a găsi aprovizionări alternative.

(18)

Având în vedere expunerea geografică specifică a Bulgariei, ar trebui să se prevadă, pentru o perioadă limitată, o
derogare specială de la interdicția de a importa țiței transportat pe cale maritimă (denumit în continuare „țiței
transportat pe mare”) și produse petroliere. Având în vedere situația specifică a Croației legată de necesitatea ca
rafinăria sa să obțină aprovizionarea regulată cu motorină în vid pentru funcționarea sa, ar trebui să fie posibil ca
autoritatea națională competentă să autorizeze achiziționarea, importul sau transferul de motorină în vid rusă
pentru o anumită perioadă, în anumite condiții.
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(19)

În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este
întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, ar trebui să se permită importul în
acest stat membru al țițeiului transportat pe mare din Rusia, printr-o derogare temporară excepțională, până când
aprovizionarea prin conducte este reluată sau până când Consiliul decide că statului membru respectiv urmează să i
se aplice interdicția de a importa țiței livrat prin conducte.

(20)

În cazul unei întreruperi bruște a aprovizionării cu petrol, fie prin conducte, fie transportat pe mare, statele membre
ar trebui să acționeze în spiritul solidarității și al cooperării regionale, implicând atât autoritățile publice, cât și
întreprinderile din domeniul energiei, în strânsă coordonare cu Grupul de coordonare pentru petrol, în vederea
unor posibile eliberări de stocuri de petrol, inclusiv stocuri de petrol de urgență, și a altor măsuri, inclusiv
aprovizionarea cu un amestec adecvat, astfel cum sunt prevăzute în planurile lor naționale pentru situații
neprevăzute sau convenite în conformitate cu Directiva 2009/119/CE. Acest angajament de solidaritate și cooperare
este deosebit de important având în vedere agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și o posibilă întrerupere a
aprovizionării în regiune cu țiței rusesc sau cu produse petroliere rafinate, în special în ceea ce privește conductele
sau porturile de la Marea Neagră. Comisia va monitoriza piețele și securitatea aprovizionării și va prezenta,
Consiliului rapoarte periodice și, dacă este necesar, propuneri de consolidare a securității aprovizionării.

(21)

În conformitate cu principiul libertății de tranzit, interdicțiile privind achiziționarea, importul sau transferul de țiței
transportat pe mare și de anumite produse petroliere din Rusia nu ar trebui să aducă atingere achiziționării,
importului sau transferului unor astfel de mărfuri care provin dintr-o țară terță și doar tranzitează Rusia. În special,
interdicțiile respective nu ar trebui să se aplice în situația în care Rusia este identificată ca stat de export în
declarațiile vamale, dacă țara de origine a țițeiului și a altor produse petroliere este identificată în declarațiile
respective ca fiind un stat terț.

(22)

Autoritățile naționale ar trebui să efectueze controalele necesare pentru a se asigura că tranzitul mărfurilor din țări
terțe nu duce la eludarea interdicțiilor. În cazul în care există suficiente dovezi că importurile de mărfuri din țări
terțe conduc la eludarea interdicției, astfel de importuri ar trebui să fie interzise.

(23)

În plus, prin Decizia (PESC) 2022/884 se impun interdicții privind furnizarea către Rusia de servicii de contabilitate,
de audit, de evidență contabilă și de consultanță fiscală, precum și de servicii de consultanță în afaceri și în
management și servicii de relații publice.

(24)

Pentru a se asigura punerea în aplicare fără probleme a articolului 5m din Regulamentul (UE) nr. 833/2014,
termenul pentru încetarea activităților prevăzute la alineatele (2) și (3) de la articolul menționat ar trebui să fie
prelungit de la 10 mai 2022 până la 5 iulie 2022.

(25)

Este oportun să se clarifice faptul că prezentul regulament nu împiedică primirea plăților de către o persoană
juridică, o entitate sau un organism înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru de la
contrapartea rusă în temeiul contractelor privind produsele și tehnologiile enumerate în anexa X la Regulamentul
(UE) nr. 833/2014 care au fost încheiate înainte de 26 februarie 2022 și executate de respectiva persoană juridică,
entitate sau organism înainte de 27 mai 2022.

(26)

Având în vedere anexa II la Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului
din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și
ale investițiilor străine directe (4), serviciile de contabilitate, de audit, de evidență contabilă și de consultanță fiscală
cuprind înregistrarea tranzacțiilor comerciale pentru întreprinderi și alți beneficiari, serviciile de examinare a
registrelor contabile și a situațiilor financiare, planificarea declarațiilor fiscale și consultanță fiscală, precum și
pregătirea documentației fiscale. Serviciile de consultanță pentru întreprinderi, de consultanță în management și de
relații publice cuprind serviciile de consultanță și de asistență operațională pentru întreprinderi privind politica și
strategia de afaceri a acestora, precum și privind planificarea generală, structurarea și controlul unei organizații.
Comisioanele de management, auditarea managementului, managementul comercial, gestionarea resurselor umane,
organizarea producției și consultanța în managementul proiectelor, precum și serviciile de consultanță și de
asistență operațională privind îmbunătățirea imaginii clienților și relațiile acestora cu publicul larg și cu alte instituții
sunt toate incluse.

(4) JO L 35, 8.2.2005, p. 23.
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(27)

Pentru a asigura punerea în aplicare corectă a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 833/2014, derogarea de
la interdicția privind transportul de mărfuri de către întreprinderile de transport rutier stabilite în Rusia ar trebui să
fie extinsă la toate reprezentanțele diplomatice și consulare din Rusia. De asemenea, ar trebui să fie extinse anumite
derogări de la interdicțiile privind acceptarea depozitelor și fiduciile, precum și să se clarifice și să se consolideze
dispozițiile privind sancțiunile naționale pentru încălcarea măsurilor prevăzute în respectivul regulament.

(28)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul
Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(29)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 2f, se adaugă următorul alineat:
„(3)
Se interzice publicitatea pentru produse sau servicii în cadrul oricărui conținut produs sau difuzat de
persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV, inclusiv prin transmisia sau distribuția prin
oricare dintre mijloacele menționate la alineatul (1).”

2.

La articolul 3 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) transportul, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin
rafinarea petrolului, cu excepția cazului în care acesta este interzis în temeiul articolului 3m sau 3n; sau”.

3.

La articolul 3a alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în Uniune, precum și a transportului, din Rusia
sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, cu
excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n; sau”.

4.

La articolul 3ea alineatul (5), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul
în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, de titan, aluminiu,
cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, precum și de anumite produse chimice și produse din fier astfel cum
figurează pe lista din anexa XXIV;”.

5.

La articolul 3l alineatul (4), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul
în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan,
aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;”.

6.

La articolul 3l alineatul (4), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
„(d) funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor,
sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional;
sau”.

7.

Se introduc următoarele articole:
„Articolul 3m
(1)
Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, de țiței sau de produse petroliere,
astfel cum sunt enumerate în anexa XXV, dacă acestea provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia.
(2)
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare
sau de asistență financiară sau de orice alte servicii în legătură interdicția prevăzută la alineatul (1).
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Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a) până la 5 decembrie 2022 în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și
executate înainte de respectiva dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau
transfer de mărfuri încadrate la codul NC 2709 00 încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii
necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice
contractele respective Comisiei până la 24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie
notificate Comisiei de către statele membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;
(b) până la 5 februarie 2023 în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și executate
înainte de această dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau transfer de
mărfuri încadrate la codul NC 2710 încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru
executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective
Comisiei până la 24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de
către statele membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;
(c) în ceea ce privește achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere
enumerate în anexa XXV, în cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în
Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul
mărfurilor respective să nu fie rusești;
(d) țițeiului încadrat la codul NC 2709 00 care este livrat prin conducte din Rusia în statele membre, până când
Consiliul decide că se aplică interdicțiile de la alineatele (1) și (2).
(4)
În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este
întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, în acest stat membru poate fi importat
țiței transportat pe mare din Rusia, încadrat la codul NC 2709 00, printr-o derogare temporară excepțională de la
alineatele (1) și (2), până când aprovizionarea este reluată sau până când decizia Consiliului menționată la alineatul (3)
litera (d) se aplică statului membru respectiv, luându-se în considerare data care survine mai devreme.
(5)
Începând cu 5 decembrie 2022 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente din Bulgaria
pot să autorizeze executarea până la 31 decembrie 2024 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a
contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, având ca obiect achiziționarea, importul
sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere enumerate în anexa XXV care provin din Rusia sau
sunt exportate din Rusia.
(6)
Începând cu 5 februarie 2023 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale Croației pot
autoriza până la 31 decembrie 2023 achiziționarea, importul sau transferul motorinei în vid încadrate la codul
NC 2710 19 71 care provine din Rusia sau este exportată din Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) nu este disponibilă nicio aprovizionare alternativă cu motorină în vid; și
(b) Croația a notificat Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de data autorizației, motivele pentru care
consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, iar Comisia nu a ridicat obiecții în termenul respectiv.
(7)
Mărfurile importate în urma unei derogări acordate de o autoritate competentă în temeiul alineatului (5) sau (6)
nu pot să fie vândute cumpărătorilor situați într-un alt stat membru sau într-o țară terță.
(8)
Se interzice transferul sau transportul țițeiului livrat prin conducte în statele membre astfel cum se menționează
la alineatul (3) litera (d), către alte state membre sau către țări terțe, sau vânzarea acestuia către cumpărători din alte
state membre sau din țări terțe.

Toate transporturile și containerele de astfel de țiței trebuie să fie marcate clar cu «REBCO: exportul interzis».

Începând cu 5 februarie 2023, în cazul în care țițeiul a fost livrat prin conducte către un stat membru, astfel cum se
menționează la alineatul (3) litera (d), se interzice transferul sau transportul produselor petroliere încadrate la codul
NC 2710 care sunt obținute din astfel de țiței către alte state membre sau către țări terțe, sau vânzarea unor astfel de
produse petroliere către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.
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Prin derogare temporară, interdicțiile menționate la al treilea paragraf se aplică de la 5 decembrie 2023 pentru
importul și transferul în Cehia și pentru vânzarea către cumpărători din Cehia a produselor petroliere obținute din
țiței livrat prin conducte către un alt stat membru, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d). În cazul în care
se pun la dispoziția Cehiei, înainte de această dată, aprovizionări alternative cu astfel de produse petroliere, Consiliul
pune capăt respectivei derogări temporare. În perioada care se încheie la 5 decembrie 2023, volumele acestor produse
petroliere importate în Cehia din alte state membre nu depășesc volumele medii importate în Cehia din aceste alte state
membre în aceeași perioadă din cursul ultimilor cinci ani.
(9)
Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică achizițiilor în Rusia de mărfuri care figurează pe lista din anexa XXV
care sunt necesare pentru a satisface nevoile esențiale ale cumpărătorului din Rusia sau ale proiectelor umanitare din
Rusia.
(10)
Statele membre raportează Comisiei, până cel târziu la 8 iunie 2022 și, ulterior, la fiecare trei luni, cantitățile
de țiței încadrate la codul NC 2709 00 importate prin conducte, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d).
Cifrele privind importurile respective trebuie defalcate pe conducte. În cazul în care derogarea temporară excepțională
menționată la alineatul (4) se aplică în ceea ce privește un stat membru fără ieșire la mare, statul membru respectiv
raportează Comisiei la fiecare trei luni cantitățile de țiței transportat pe mare, încadrat la codul NC 2709 00, pe care îl
importă din Rusia, pe durata în care se aplică derogarea respectivă.
În perioada care se încheie la 5 decembrie 2023, menționată la alineatul (8) al patrulea paragraf, statele membre
raportează Comisiei la fiecare trei luni cantitățile de produse petroliere încadrate la codul NC 2710, obținute din țiței
livrat prin conducte, pe care le exportă către Cehia, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d).
Articolul 3n
(1)
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de
finanțare sau de asistență financiară, legate de transportul, inclusiv prin transferuri de la navă la navă, către țări terțe,
de țiței sau de produse petroliere care figurează pe listele din anexa XXV, care provin din Rusia sau care au fost
exportate din Rusia.
(2)

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește:

(a) executarea până la 5 decembrie 2022 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii
necesare pentru executarea unor astfel de contracte; sau
(b) transportul de țiței sau de produse petroliere care figurează pe listele din anexa XXV, în cazul în care mărfurile
respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează
teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul mărfurilor respective să nu fie rusești.”
8.

Articolul 5aa se modifică după cum urmează:
(a) se adaugă următorul alineat:
„(2a)
Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește primirea plăților datorate de
persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate la alineatul respectiv în temeiul contractelor executate
înainte de 15 mai 2022.”
(b) la alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, tranzacțiile care sunt strict necesare
pentru achiziționarea, importul sau transportul, în mod direct sau indirect, de gaze naturale și de petrol,
inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și
minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune, într-o țară membră a Spațiului Economic European, în
Elveția sau în Balcanii de Vest;”
(c) la alineatul (3) se adaugă următoarele litere:
„(d) tranzacțiilor, inclusiv vânzările, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 5 septembrie 2022, a unei
întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022, în care este
implicată o persoană juridică, o entitate sau un organism dintre cele menționate la alineatul (1);
(e) tranzacțiile legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice, servicii de centru de date și de
furnizarea de servicii și echipamente necesare pentru funcționarea, întreținerea și securitatea acestora,
inclusiv furnizarea de firewall-uri și de servicii de centru de apel către o persoană juridică, o entitate sau un
organism care figurează pe lista din anexa XIX.”
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Articolul 5c se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5c
(1)
Prin derogare de la articolul 5b alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de
depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie în condițiile pe care le consideră
adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unei astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu
de păstrare în custodie:
(a) este necesară pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale
organismelor menționate la articolul 5b alineatul (1) și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora,
inclusiv pentru cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite,
prime de asigurare și plata serviciilor de utilitate publică;
(b) este destinată exclusiv pentru plata unor onorarii rezonabile sau pentru rambursarea cheltuielilor suportate în
legătură cu prestarea unor servicii juridice;
(c) este destinată exclusiv pentru plata comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării
curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;
(d) este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi
notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de
acordarea autorizației, motivele pe baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică; sau
(e) este necesară în scopuri oficiale ale unei misiuni diplomatice, ale unui oficiu consular sau ale unei organizații
internaționale.
(2)
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în
temeiul alineatului (1) litera (a), (b), (c) sau (e), în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.”

10. La articolul 5f, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European
sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru,
într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.”
11. Articolul 5h se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5h
(1)
Se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de
date financiare, persoanelor juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista pe lista din anexa XIV sau
oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute,
direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XIV.
(2)
Pentru fiecare persoană juridică, entitate sau organism dintre cele menționate în anexa XIV, interdicția prevăzută
la alineatul (1) se aplică de la data menționată în acest sens în anexa respectivă. Interdicția se aplică de la aceeași dată
oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute,
direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XIV.”
12. La articolul 5k alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul
de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu,
cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune; sau”
13. Articolul 5m se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5m
(1)
Se interzice înregistrarea, furnizarea unui sediu social și a unei adrese comerciale sau administrative, precum și
furnizarea de servicii de administrare unei fiducii sau oricărei construcții juridice similare care are drept constituitor
sau beneficiar:
(a) resortisanți ruși sau persoane fizice care își au reședința în Rusia;
(b) persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia;
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(c) persoane juridice, entități sau organisme ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect,
în proporție de peste 50 % de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a)
sau (b);
(d) persoane juridice, entități sau organisme controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism
menționat la litera (a), (b) sau (c);
(e) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu
instrucțiunile unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism menționat la litera (a), (b), (c)
sau (d).
(2)
Se interzice ca, începând cu 5 iulie 2022, să se acționeze sau să se ia măsuri ca o altă persoană să acționeze în
calitate de administrator fiduciar, acționar nominal, director, secretar sau o funcție similară pentru o fiducie ori o
construcție juridică similară astfel cum este menționată la alineatul (1).
(3)
Alineatele (1) și (2) nu se aplică operațiunilor care sunt strict necesare pentru rezilierea, până la 5 iulie 2022, a
contractelor care nu respectă prezentul articol, încheiate înainte de 9 aprilie 2022, sau a contractelor accesorii
necesare pentru executarea unor astfel de contracte.
(4)
Alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci când constituitorul sau beneficiarul este un resortisant al unui stat
membru sau o persoană fizică ce deține un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.
(5)
Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate,
continuarea serviciilor menționate la alineatul (2) după data de 5 iulie 2022, pentru:
(a) finalizarea până la 5 septembrie 2022 a operațiunilor strict necesare pentru rezilierea contractelor menționate la
alineatul (3), cu condiția ca respectivele operațiuni să fi fost inițiate înainte de 11 mai 2022; sau
(b) alte motive, cu condiția ca prestatorii de servicii să nu accepte de la persoanele menționate la alineatul (1) sau să nu
le pună acestora la dispoziție fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, sau să nu le furnizeze în
alt mod niciun beneficiu din activele plasate într-o fiducie.
(6)
Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatele
respective, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar:
(a) în scopuri umanitare, precum furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale
medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor
evacuări;
(b) în scopul desfășurării unor activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile
omului sau statul de drept în Rusia; sau
(c) în scopul operării fiduciilor al căror obiectiv este de a administra sisteme de pensii ocupaționale, polițe de asigurare
sau sisteme de alocare de acțiuni angajaților, organizații caritabile, cluburi sportive de amatori și fonduri pentru
minori sau pentru adulți vulnerabili.
(7)
Statul membru în cauză informează Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (5)
sau (6) în termen de două săptămâni de la acordarea respectivei autorizații.”
14. Se introduce următorul articol:
„Articolul 5n
(1)
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar,
de evidență contabilă sau de consultanță fiscală, sau de servicii de consultanță în afaceri și în management și servicii de
relații publice către:
(a) guvernul Rusiei; sau
(b) persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia.
(2)
Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea
până la 5 iulie 2022 a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol, încheiate înainte de 4 iunie 2022, sau
a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.
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(3)
Alineatul (1) nu se aplică furnizării de servicii care sunt strict necesare pentru exercitarea dreptului la apărare în
cadrul unor proceduri judiciare și a dreptului la o cale de atac efectivă.
(4)
Alineatul (1) nu se aplică prestării de servicii destinate utilizării exclusive de către persoane juridice, entități sau
organisme stabilite în Rusia care sunt deținute sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate
sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru.
(5)
Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatul respectiv,
în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar pentru:
(a) scopuri umanitare, precum acordarea de asistență sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv furnizarea de
materiale medicale, de alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în
scopul unor evacuări; sau
(b) activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în
Rusia.”
15. La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile, inclusiv, după caz, sancțiuni penale, care se aplică în
cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare
a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre prevăd, de asemenea,
măsuri adecvate de confiscare a produselor unor astfel de încălcări.”
16. Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.
17. Anexa VII se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.
18. Anexa VIII se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.
19. Anexa XII se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.
20. Anexa XIV se înlocuiește cu textul care figurează în anexa V la prezentul regulament.
21. Anexa XV se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.
Prezentul punct se aplică în ceea ce privește una sau mai multe dintre entitățile menționate în anexa VI la prezentul
regulament începând cu 25 iunie 2022 și cu condiția ca, după ce a examinat respectivele cazuri, Consiliul să decidă
astfel printr-un act de punere în aplicare.
22. Anexa XXI se modifică în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament.
23. Anexa XXV se adaugă în conformitate cu anexa VIII la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA
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ANEXA I

În anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, se adaugă următoarele persoane fizice sau juridice, entități sau organisme:
„46th TSNII Central Scientific Research Institute (Al 46-lea Institut Central de Cercetare Științifică TSNII)
Alagir Resistor Factory (Fabrica de rezistoare Alagir)
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Institutul Rus de Cercetare în Domeniul Măsurătorilor
Optice și Fizice)
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Institutul Rus de Cercetare Științifică Etalon)
Almaz, JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Întreprinderea de Producție Științifică Arzam Temp Avia)
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Sistemul automatizat de achiziții publice pentru comenzi
din domeniul apărării statului)
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Biroul de Proiectare în domeniul automaticii Dolgoprudniy)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Centrul de Cercetare Științifică în domeniul Tehnologiei
Electronice de Calcul)
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt (Centrul de Inginerie Moselectronproekt)
Etalon Scientific and Production Association (Asociația Științifică și de Producție Etalon)
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Asociația de Comerț Exterior Mashpriborintorg)
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics (Institutul de Fizică a Particulelor cu Energie Înaltă)
Institute of Theoretical and Experimental Physics (Institutul de Fizică Teoretică și Experimentală)
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Institutul de Electronică de Putere Înaltă)
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Institutul de Cercetare Științifică a Dispozitivelor
Telemecanice din Kaluga)
Kulon Scientific-Research Institute JSC (Institutul de Cercetare Științifică din Kulon)
Lutch Design Office JSC (Biroul de Proiectare Lutch)
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC (Institutul de Cercetare în Domeniul Comunicațiilor din Moscova)
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Institutul de Cercetare în domeniul
Radioingineriei Ordinul Steagul Roșu al Muncii din Moscova)
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei
Instrumentale din Omsk)
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC (Șantierul naval Pella)
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Polyot Chelyabinsk Radio Plant, JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant (Uzina de Echipamente pentru Comunicații la Distanță din Pskov)
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC (Centrul Științific de Producție «Vigstar»)
Scientific Production Enterprise „Radiosviaz” (Întreprinderea Științifică de Producție «Radiosviaz»)
Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Institutul de Cercetare Științifică Ferrite-Domen)
Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul
Gestionării Comunicațiilor)
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Asociația de Producție Științifică
și Institutul de Cercetare Științifică pentru RadioComponente)
Scientific-Production Enterprise «Kant» (Întreprinderea de Producție Științifică «Kant»)
Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Întreprinderea de Producție Științifică «Svyaz»)
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Almaz»)
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Salyut»)
Scientific-Production Enterprise Volna (Întreprinderea de Producție Științifică «Volna»)
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Vostok»)
Scientific-Research Institute «Argon» (Institutul de Cercetare Științifică «Argon»)
Scientific-Research Institute and Factory Platan (Institutul de Cercetare Științifică și uzina «Platan»)
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Institutul de Cercetare
Științifică în Domeniul Sistemelor Automatizate și al Complexelor de Comunicații «Neptune»)
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Biroul Tehnic și de Proiectare Specială pentru Tehnologia Releu)
Special Design Bureau Salute JSC (Biroul de Proiectare Specială «Salute»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Compania de rachete tactice «Salute»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov»
(Compania de rachete tactice Biroul de stat de proiectare pentru construcția de mașini «Vympel» denumită după I.I.Toropov)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Compania de rachete tactice «URALELEMENT»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Compania de rachete tactice «Plant Dagdiesel»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Compania de
rachete tactice, Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Termice Marine)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Compania de rachete tactice «PA Strela»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Compania de rachete tactice «Kulakov»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Compania de rachete tactice «Ravenstvo»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Compania de rachete tactice «Ravenstvo-service»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Compania de rachete tactice «Saratov
Radio Instrument Plant»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Compania de rachete tactice «Severny Press»)
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Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Compania de rachete tactice,
Centrul de Cercetare pentru Proiectarea Automatizată)
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Compania de rachete tactice «KB Mashinostroeniya»)
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Compania de rachete tactice «NPO Electromechanics»)
Tactical Missile Company, NPO Lightning (Compania de rachete tactice «NPO Lightning»)
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Compania de rachete tactice «Petrovsky Electrome
chanical Plant Molot»)
Tactical Missile Company, PJSC «MBDB „ISKRA”» (Compania de rachete tactice «MBDB ISKRA»)
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Compania de rachete tactice «ANPP Temp Avia»)
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Compania de rachete tactice, Biroul de Proiectare Raduga)
Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Corporația de rachete tactice, Biroul Central de
Proiectare pentru Automatizare)
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de reparare a aeronavelor 711)
Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Corporația de rachete tactice AO GNPP «Region»)
Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Corporația de rachete tactice AO TMKB «Soyuz»)
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina mecanică și optică
Azov)
Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Corporația de rachete tactice, Concernul «MPO –
Gidropribor»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Corporația de rachete tactice «KRASNY
GIDROPRESS»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Corporația de rachete tactice «Avangard»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Corporația de rachete tactice «GranitElectron»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Corporația de rachete tactice «Electrotyaga»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Corporația de rachete tactice «GosNIIMash»)
Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Corporația de rachete tactice «RKB Globus»)
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de aviație Smolensk)
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Corporația de rachete tactice «TRV Engineering»)
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Corporația de rachete tactice, Biroul de proiectare Ural «Detal»)
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Corporația de rachete tactice «Zvezda-Strela»)
Tambov Plant (TZ) «October»
United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Corporația unită a
șantierelor navale, Asociația de producție Întreprinderea nordică de construcții de mașini)
United Shipbuilding Corporation JSC «5th Shipyard» (Corporația unită a șantierelor navale «Al 5-lea șantier naval»)”.

3.6.2022

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/65

ANEXA II

Anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:
1. În subcategoria X.A.I.003 din categoria I – Produse electronice, punctul (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Schimbătoare de frecvență și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii
Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;”.
2. Se adaugă următoarele categorii:
„Categoria IX – Materiale speciale și echipamente conexe
X.C.IX.001 Compuși cu compoziție chimică definită, prezentați separat, în conformitate cu nota 1 de la capitolele 28
și 29 din Nomenclatura combinată:
(a) În concentrații mai mari sau egale cu 95 % în greutate, după cum urmează:
1.

Diclorură de etilenă (CAS 107-06-2);

2.

Nitrometan (CAS 75-52-5);

3.

Acid picric (CAS 88-89-1);

4.

Clorură de aluminiu (CAS 7446-70-0);

5.

Arsen (CAS 7440-38-2);

6.

Trioxid de arsen (CAS 1327-53-3);

7.

Bis (2-cloroetil) clorhidrat de etilamină (CAS 3590-07-6);

8.

Bis (2-cloroetil) clorhidrat de metilamină (CAS 55-86-7);

9.

Tris (2-cloretil) clorhidrat de amină (CAS 817-09-4);

10. Tributilfosfit (CAS 102-85-2);
11. Isocinat de metan (CAS 624-83-9);
12. Chinaldină (CAS 91-63-4);
13. 2-bromcloretan (CAS 107-04-0);
14. Benzil (CAS 134-81-6);
15. Dietil eter (CAS 60-29-7);
16. Dimetil eter (CAS 115-10-6);
17. Dimetilaminoetanol (CAS 108-01-0);
18. 2-metoxietanol (CAS 109-86-4);
19. Butirilcolinesterază (BCHE);
20. Dietilentriamină (CAS 111-40-0);
21. Diclormetan (CAS 75-09-2);
22. Dimetilamină (CAS 121-69-7);
23. Bromură de etil (CAS 74-96-4);
24. Clorură de etil (CAS 75-00-3);
25. Etilamină (CAS 75-04-7);
26. Hexamină (CAS 100-97-0);
27. Izopropanol (CAS 67-63-0);
28. Bromură de izopropil (CAS 75-26-3);
29. Izopropil eter (CAS 108-20-3);
30. Metilamină (CAS 74-89-5);
31. Bromură de etil (CAS 74-83-9);
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32. Monoizopropilamină (CAS 75-31-0);
33. Clorură de obidoximă (CAS 114-90-9);
34. Bromură de potasiu (CAS 7758-02-3);
35. Piridină (CAS 110-86-1);
36. Bromură de piridostigmină (CAS 101-26-8);
37. Bromură de sodiu (CAS 7647-15-6);
38. Sodiu metalic (CAS 7440-23-5);
39. Tributilamină (CAS 102-82-9);
40. Trietilamină (CAS 121-44-8); sau
41. Trimetilamină (CAS 75-50-3).
(b) În concentrații mai mari sau egale cu 90 % în greutate, după cum urmează:
1.

Acetonă (CAS 67-64-1);

2.

Acetilenă (CAS 74-86-2);

3.

Amoniac (CAS 7664-41-7);

4.

Antimoniu (CAS 7440-36-0);

5.

Benzaldehidă (CAS 100-52-7);

6.

Benzoină (CAS 119-53-9);

7.

1-Butanol (CAS 71-36-3);

8.

2-Butanol (CAS 78-92-2);

9.

Izobutanol (CAS 78-83-1);

10. Tert-Butanol (CAS 75-65-0);
11. Carbură de calciu (CAS 75-20-7);
12. Monoxid de carbon (CAS 630-08-0);
13. Clor (CAS 7782-50-5);
14. Ciclohexanol (CAS 108-93-0);
15. Diciclohexilamină (CAS 101-83-7);
16. Etanol (CAS 64-17-5);
17. Etilenă (CAS 74-85-1);
18. Oxid de etilenă (CAS 75-21-8);
19. Fluorapatită (CAS 1306-05-4);
20. Clorură de hidrogen (CAS 7647-01-0);
21. Hidrogen sulfurat (CAS 7783-06-4);
22. Acid mandelic (CAS 90-64-2);
23. Metanol (CAS 67-56-1);
24. Clorură de metil (CAS 74-87-3);
25. Iodură de metil (CAS 74-88-4);
26. Metil mercaptan (CAS 74-93-1);
27. Monoetilenglicol (CAS 107-21-1);
28. Clorură de oxalil (CAS 79-37-8);
29. Sulfură de potasiu (CAS 1312-73-8);
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30. Tiocioanat de potasiu (CAS 333-20-0);
31. Hipoclorit de sodiu (CAS 7681-52-9);
32. Sulf (CAS 7704-34-9);
33. Dioxid de sulf (CAS 7446-09-5);
34. Trioxid de sulf (7446-11-9);
35. Clorură de tiofosforil (CAS 3982-91-0);
36. Fosfit de triizobutil (CAS 1606-96-8);
37. Fosfor alb (CAS 12185-10-3); sau
38. Fosfor galben (CAS 7723-14-0).
X.C.IX.002 Fentanil și derivații săi alfentanil, sufentanil, remifentanil, carfentanil și sărurile acestora.
Notă:
X.C.IX.002 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul
pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.
X.C.IX.003 Precursori chimici ai substanțelor chimice care acționează asupra sistemului nervos central, după cum
urmează:
(a) 4-anilino-N-fenetilpiperidină (CAS 21409-26-7); sau
(b) N-fenetil-4-piperidonă (CAS 39742-60-4).
Note:
1. X.C.IX.003 nu supune controlului «amestecuri de substanțe chimice» care conțin una sau mai multe substanțe
chimice menționate la X.C.IX.003 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu
depășește 1 % din greutatea amestecului.
2. X.C.IX.003 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu
amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.
Categoria X – Prelucrarea materialelor
X.B.X.001 «Reactoare cu debit continuu» și «componentele modulare» ale acestora.
Note tehnice:
1. În sensul poziției X.B.X.001, «reactoarele cu debit continuu» constau în sisteme autoconfigurabile (plug and play) în
care reactanții sunt alimentați continuu în reactor, iar produsul rezultat este colectat la ieșire.
2. În sensul poziției X.B.X.001, «componentele modulare» sunt module fluidice, pompe de lichid, supape, module cu
pat închis, module de amestecare, indicatoare de presiune, separatoare lichid-lichid etc.
X.B.X.002 Asamblori și sintetizatoare de acid nucleic care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 2B352.i, care
sunt parțial sau integral automatizate și concepute pentru a genera acizi nucleici mai mari de 50 baze.
X.B.X.003 Sintetizatoare peptidice automatizate capabile să funcționeze în condiții de atmosferă controlată.”
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ANEXA III

În anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, se adaugă următoarele țări partenere:
„REGATUL UNIT
COREEA DE SUD”.
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ANEXA IV

În anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (2)”.
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ANEXA V

Anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se înlocuiește cu următorul text:
„ANEXA XIV

Lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5h

Denumirea persoanei juridice, a entității sau a organismului

Data de aplicare

Bank Otkritie

12 martie 2022

Novikombank

12 martie 2022

Promsvyazbank

12 martie 2022

Bank Rossiya

12 martie 2022

Sovcombank

12 martie 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 martie 2022

VTB BANK

12 martie 2022

Sberbank

14 iunie 2022

Credit Bank of Moscow

14 iunie 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC
Rosselkhozbank

14 iunie 2022”
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ANEXA VI

În anexa XV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, se adaugă următoarele entități:
„Rossiya RTR/RTR Planeta
Rossiya 24/Russia 24
TV Centre International”.
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ANEXA VII

Anexa XXI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA XXI

Lista produselor și a tehnologiilor menționate la articolul 3i

Codul NC

Denumirea produsului

0306

Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau
în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte
sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate,
uscate, sărate sau în saramură

16043100

Caviar

16043200

Înlocuitori de caviar

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 %; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi
spirtoase

2303

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfeclă de zahăr, resturi
rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și
deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete

2523

Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate numite «clinkers»), chiar colorate

ex2825

Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și
peroxizi de metale, cu excepția codurilor NC 2825 20 00 și 2825 30 00

ex2835

Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu, cu
excepția codului NC 2835 26 00

ex2901

Hidrocarburi aciclice, cu excepția codului NC 2901 10 00

2902

Hidrocarburi ciclice

ex2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția codului
NC 2905 11 00

2907

Fenoli; fenoli-alcooli

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai
acetalilor și ai semiacetalilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații
lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

310420

Clorură de potasiu

310520

Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin cele trei elemente fertilizante azot, fosfor și potasiu

310560

Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin două elemente fertilizante fosfor și potasiu

ex31059020

Alte îngrășăminte care conțin clorură de potasiu

ex31059080

Alte îngrășăminte care conțin clorură de potasiu

3902

Polimeri de propilenă sau de alte olefine, sub forme primare

4011

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc

44

Lemn și articole din lemn; cărbune de lemn
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Codul NC
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Denumirea produsului

4705

Paste din lemn obținute prin combinarea unei prelucrări mecanice și a unei prelucrări chimice

4804

Hârtii și cartoane kraft necretate, în rulouri sau foi, altele decât cele încadrate la poziția 4802 sau 4803

6810

Articole din ciment, din beton sau din piatră artificială, chiar armate

7005

Geam (sticlă flotată și sticlă șlefuită sau polizată pe una sau două fețe) în foi sau în plăci, chiar cu strat
absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant, dar neprelucrată altfel

7007

Sticlă securit, constând din sticlă călită sau formată din foi lipite (stratificată)

7010

Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente, din sticlă, folosite
pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive
de închidere, din sticlă

7019

Fibre de sticlă (inclusiv vata de sticlă) și articole din aceste materiale [de exemplu, fire, semitort
(rovings), țesături]

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7606

Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm

7801

Plumb sub formă brută

ex8411

Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz cu excepția pieselor de turboreactoare sau
turbopropulsoare cu codul NC 8411 91 00

8431

Părți care pot fi recunoscute ca fiind numai sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la
pozițiile 8425–8430

8901

Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul
persoanelor sau mărfurilor

8904

Remorchere și împingătoare

8905

Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care
navigația este numai subsidiară față de funcția principală; docuri plutitoare; platforme de forare sau de
exploatare, plutitoare sau submersibile

9403

Alt mobilier și părți ale acestuia

”
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ANEXA VIII

Se adaugă următoarea anexă:
„ANEXA XXV

Lista referitoare la țiței și produse petroliere menționate la articolele 3m și 3n

Codul NC

Descrierea

2709 00

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase

2710

Uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite și
necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale
bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri”
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REGULAMENTUL (UE) 2022/880 AL CONSILIULUI
din 3 iunie 2022
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile
care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,
având în vedere 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 (1),
având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a
Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/
145/PESC.

(2)

La data de 3 iunie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/885 (3) de modificare a Deciziei 2014/145/PESC,
care a introdus opțiuni de derogare suplimentare de la înghețarea activelor și de la interdicția de a pune fonduri și
resurse economice la dispoziția persoanelor și a entităților desemnate. De asemenea, este adecvat să se clarifice și să
se consolideze dispozițiile privind sancțiunile naționale aplicabile în cazul încălcării măsurilor prevăzute în
regulamentul respectiv.

(3)

Aceste modificări intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare
la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele
membre.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică după cum urmează:
1. Se introduce următorul articol:
„Articolul 6c
Articolul 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt strict necesare pentru furnizarea de servicii de
comunicații electronice de către operatorii de telecomunicații din Uniune, pentru furnizarea de facilități și servicii
asociate necesare pentru exploatarea, întreținerea și securitatea unor astfel de servicii de comunicații electronice în
Rusia, în Ucraina, în Uniune, între Rusia și Uniune, și între Ucraina și Uniune, precum și pentru servicii de centru de
date în Uniune.”
(1) JO L 78, 17.3.2014, p. 16.
(2) Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al 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. 6).
(3) Decizia (PESC) 2022/885 a Consiliului din 3 iunie 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 (JO L 153, 3.6.2022).
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2. La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile, inclusiv, după caz, sancțiunile penale, aplicabile în cazul
încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicarea
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre prevăd, de asemenea,
măsuri adecvate de confiscare a produselor unor astfel de încălcări.”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA
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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/881 A CONSILIULUI
din 3 iunie 2022
privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),
având în vedere Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (1), în special articolul 6 alineatul (1),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus și continua violare a drepturilor omului și represiune a societății civile
și a opoziției democratice, 12 persoane fizice și opt entități ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și
juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive care figurează în anexa I la Decizia
2012/642/PESC.

(3)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa I la Decizia 2012/642/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA

(1) JO L 285, 17.10.2012, p. 1.
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ANEXĂ

Anexa I la Decizia 2012/642/PESC se modifică după cum urmează:
1. Următoarele persoane fizice se adaugă în tabelul „A. Persoanele fizice menționate la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (1)”:

„184.

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Igor Vasilievich
KARPENKO

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Motivele înscrierii pe listă

Funcția (funcțiile): președintele
Comisiei Centrale a Republicii
Belarus privind Alegerile și
Organizarea de Referendumuri
Republicane

Ocupând funcția de președinte al Comisiei Centrale a Republicii Belarus
privind Alegerile și Organizarea de Referendumuri Republicane începând
cu 13 decembrie 2021, Ihar Karpenka este responsabil de organizarea și
desfășurarea referendumului constituțional din 27 februarie 2022, care
nu respectă standardele internaționale privind statul de drept, democrația
și drepturile omului și nu îndeplinește criteriile stabilite de Comisia de la
Veneția. În special, procesul de elaborare nu a fost transparent și nu a
implicat societatea civilă sau opoziția democratică în exil.

Data nașterii: 28.4.1964
Sex: masculin

185.

Dzmitry Aliakseevich
ALEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Cetățenie: belarusă

Prin urmare, este responsabil de subminarea gravă a democrației și a
statului de drept în Belarus.

Funcția (funcțiile): fiul lui
Aliaksey Aleksin, acționar al
Belneftgaz, Energo-Oil și
Grantlo (fostă Energo-OilInvest)
Sex: masculin

Dzmitry Aleksin este fiul lui Aliaksei Aleksin, un om de afaceri important
din Belarus. În 2021, a devenit coproprietar al unor societăți deținute de
tatăl său sau asociate cu acesta, printre care Energo-Oil, Belneftgaz și
Grantlo (fostă Energo-Oil-Invest). Societățile respective au beneficiat de
tratament preferențial pe baza decretelor prezidențiale semnate de
Aleksandr Lukașenko: Inter Tobacco a primit privilegii exclusive pentru a
importa produse din tutun în Belarus, în timp ce Belneftgaz a fost
desemnată operator național de monitorizare a tranzitului.

Cetățenie: belarusă

Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenko.

Data nașterii: 25.4.1987

Data includerii
pe listă
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Nume
(Transliterare din ortografia
belarusă)
(Transliterare din ortografia
rusă)
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Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Informații de identificare

Funcția (funcțiile): fiul lui
Aliaksey Aleksin, acționar al
Belneftgaz, Energo-Oil și
Grantlo (fostă Energo-OilInvest)
Sex: masculin

Vital Aleksin este fiul lui Aliaksei Aleksin, un om de afaceri important din
Belarus. În 2021, a devenit coproprietar al unor societăți deținute de tatăl
său sau asociate cu acesta, printre care Energo-Oil, Belneftgaz și Grantlo
(fostă Energo-Oil-Invest). Societățile respective au beneficiat de tratament
preferențial pe baza decretelor prezidențiale semnate de Aleksandr
Lukașenko: Inter Tobacco a primit privilegii exclusive pentru a importa
produse din tutun în Belarus, în timp ce Belneftgaz a fost desemnată
operator național de monitorizare a tranzitului.

Cetățenie: belarusă

Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenko.

Data nașterii: 29.8.1997

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ
Боголюб КАРИЧ

Funcția (funcțiile): om de afaceri Bogoljub Karić este om de afaceri și politician sârb. Împreună cu membrii
și politician sârb, asociat cu
familiei sale, a dezvoltat o rețea de societăți imobiliare în Belarus și a
societatea Dana Holdings
cultivat o rețea de contacte cu familia lui Aleksandr Lukașenko. În special,
a fost asociat îndeaproape cu societatea Dana Holdings și cu fosta filială a
Data nașterii: 17.1.1954
acesteia, Dana Astra, și se pare că a reprezentat entitățile respective în
Locul nașterii: Peja/Pec, Kosovo cadrul unor întâlniri cu Lukașenko. Proiectul Minsk World, care a fost
elaborat de o societate asociată cu Karić, a fost descris de Lukașenko drept
Sex: masculin
«un exemplu de cooperare al lumii slavone». Datorită relațiilor strânse
respective cu Lukașenko și cu anturajul său, societățile asociate cu Karić
Cetățenie: sârbă
au beneficiat de tratament preferențial din partea regimului Lukașenko,
Număr pașaport: 012830978 inclusiv de facilități fiscale și de parcele de teren pentru dezvoltare
(valabil până la 27.12.2026)
imobiliară.
Profită, prin urmare, de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

Data includerii
pe listă
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Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)
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Nume
(Transliterare din ortografia
belarusă)
(Transliterare din ortografia
rusă)
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Andrii SICH

Андрiй СИЧ

Andrey SYCH

Андрей СЫЧ

Motivele înscrierii pe listă

Funcția (funcțiile): unul dintre
animatorii programului
«Platform» difuzat de postul de
televiziune de stat «Belarus 1»

Locul nașterii: Belarus

Andrii Sich este coanimator al programului «Platform» difuzat de postul
de televiziune de stat «Belarus 1». În această funcție, a sprijinit discursurile
regimului care vizează să discrediteze mass-media independentă, să
submineze democrația și să justifice represiunea. A sprijinit discursul
regimului Lukașenko cu privire la intențiile statelor occidentale de a
organiza o lovitură de stat în Belarus și a solicitat pedepse severe pentru
persoanele presupuse a fi implicate, sprijinind campania de dezinformare
cu privire la relele tratamente aplicate migranților care au sosit în Uniune
din Belarus și promovând imaginea mass-mediei independente ca fiind
agenți aflați sub influență străină, ale căror activități ar trebui restrânse.

Sex: masculin

Sprijină, prin urmare, regimul Lukașenko.

Membru al organizației «Rusj
molodaja»
Data nașterii: 20.9.1990

Data includerii
pe listă
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Cetățenie: belarusă
189.

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHEU
МIКУШЭЎ
Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Денис Александрович
МИКУШЕВ

Funcția (funcțiile): șeful
Departamentului de
supraveghere a respectării legii
de hotărârile judecătorești
pronunțate în cauze penale de pe
lângă Parchetul din regiunea/
oblastul Gomel; consilier juridic
principal.
Data nașterii: 21.3.1980
Sex: masculin
Cetățenie: belarusă

Dzianis Mikusheu este șeful Departamentului de supraveghere a
respectării legii de hotărârile judecătorești pronunțate în cauze penale de
pe lângă Parchetul din regiunea/oblastul Gomel și consilier juridic
principal. În această funcție, este responsabil de lansarea urmăririi penale
împotriva lui Siarhei Tsikhanouski, a lui Artsiom Sakau, a lui Dzmitry
Papou, a lui lhar Losik, a lui Uladzimir Tsyhanovich și a lui Mikalai
Statkevich. A contribuit la deținerea arbitrară a lui Siarhei Tsikhanouski,
astfel cum o ilustrează raportul Grupului de lucru privind detenția
arbitrară al Consiliului pentru Drepturile Omului.

3.6.2022
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Informații de identificare

RO

188.

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

L 153/80

Nume
(Transliterare din ortografia
belarusă)
(Transliterare din ortografia
rusă)

Prin urmare, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și
de subminarea statului de drept, precum și pentru represiunea împotriva
societății civile și a opoziției democratice.

3.6.2022

Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ
Nikolai Ivanovich
DOLYA

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Informații de identificare

Funcția (funcțiile): judecător la
Judecătoria regiunii Gomel
Data nașterii: 3.7.1979
Sex: masculin
Cetățenie: belarusă

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Mikalai Dolia este judecător la Judecătoria regiunii Gomel. În această
funcție, este responsabil de condamnarea lui Siarhei Tsikhanouski, a lui
Artsiom Sakau, a lui Dzmitry Papou, a lui lhar Losik, a lui Uladzimir
Tsyhanovich și a lui Mikalai Statkevich la pedepse cu închisoarea
disproporționat de lungi. A contribuit la deținerea arbitrară a lui Siarhei
Tsikhanouski, astfel cum o ilustrează raportul Grupului de lucru privind
detenția arbitrară al Consiliului pentru Drepturile Omului.

Carte de identitate:
3070379H041PBI

Prin urmare, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și
de subminarea statului de drept, precum și pentru represiunea împotriva
societății civile și a opoziției democratice.

Funcția (funcțiile): șeful
Departamentului principal
pentru combaterea
criminalității organizate și a
corupției din Belarus
(GUBOPiK)

Andrei Parshyn este șeful Departamentului principal pentru combaterea
criminalității organizate și a corupției (GUBOPiK) din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, începând din 2021. GUBOPiK este unul dintre
principalele organisme responsabile pentru persecuția politică exercitată
în Belarus, care include arestări arbitrare și ilegale și rele tratamente, chiar
tortură, îndreptate împotriva activiștilor și membrilor societății civile.

Data nașterii: 19.2.1974

GUBOPiK a publicat pe profilul său Telegram videoclipuri cu mărturisiri
forțate făcute de activiști belaruși și de simpli cetățeni, divulgându-le
publicului larg belarus și folosindu-le drept instrument de presiune
politică. GUBOPiK l-a reținut, de asemenea, pe Mark Bernstein, unul
dintre principalii redactori de limbă rusă ai enciclopediei Wikipedia,
pentru publicarea de informații privind agresiunea Rusiei împotriva
Ucrainei, catalogate drept «știri false» îndreptate împotriva Rusiei.
Prin urmare, Andrei Parshyn este responsabil de încălcări grave ale
drepturilor omului și pentru represiunea împotriva societății civile din
Belarus.

Adresa: 4A Skryganova St.,
Apt. 211, Minsk, Belarus
Sex: masculin
Cetățenie: belarusă

Data includerii
pe listă

3.6.2022

3.6.2022
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191.

Motivele înscrierii pe listă

RO

190.

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

3.6.2022

Nume
(Transliterare din ortografia
belarusă)
(Transliterare din ortografia
rusă)

L 153/81

Iгар Пятровiч ТУР

Igor Petrovich TUR

Игорь Петрович ТУР

Lyudmila Leanidauna
HLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Motivele înscrierii pe listă

Funcția (funcțiile): angajat al
postului de televiziune de stat
«ONT», redactor și prezentator al
mai multor programe
(«Propaganda», «De completat»);

Data includerii
pe listă

Ihar Tur este angajat al postului de televiziune de stat «ONT» și unul dintre
principalii propagandiști ai regimului Lukașenko. Este gazda
programului «Propaganda», în care incită la violență, îi discreditează pe
activiștii opoziției și promovează materiale video cu mărturisiri forțate
din partea prizonierilor politici. Este autor al unei serii de relatări false cu
privire la protestele opoziției belaruse și de dezinformări cu privire la
Data nașterii: 26.3.1989
evenimentele din Uniune și cu privire la atacuri la adresa societății civile.
Locul nașterii: Grodno/Hrodna, Este totodată vinovat de răspândirea de informații false și de mesaje
online care incită la violență. Aleksandr Lukașenko i-a acordat o medalie
Belarus
pentru activitatea sa în mass-media.
Sex: masculin
Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl
Cetățenie: belarusă
sprijină.

3.6.2022

Funcția (funcțiile):
corespondentă specială a
ziarului «SB Belarus Segodnya»,
prezentatoare la postul de
televiziune de stat «Belarus 1»

3.6.2022

Data nașterii: 30.6.1983
Adresa: 8A Vodolazhsky St.,
apt. 45, Minsk, Belarus
Sex: feminin
Cetățenie: belarusă

Lyudmila Hladkaya este unul dintre cei mai importanți propagandiști ai
regimului Lukașenko. Este angajată a ziarului «SB Belarus Segodnya» și
colaboratoare a altor mijloace de informare în masă favorabile regimului,
inclusiv a postului de televiziune de stat «Belarus 1». Ea recurge frecvent la
discursuri de incitare la ură și la un limbaj jignitor atunci când vorbește de
opoziția democratică. A realizat, de asemenea, numeroase «interviuri» cu
cetățeni belaruși deținuți pe nedrept, adesea studenți, înfățișându-i în
situații umilitoare și ridiculizându-i. A promovat actele de represiune ale
aparatului de securitate și a participat la campanii de dezinformare și de
manipulare a informațiilor. Ea își exprimă public sprijinul pentru
Aleksandr Lukașenko și mândria de a fi în serviciul regimului acestuia.
Pentru munca sa, Lukașenko a lăudat-o în public și i-a decernat premii.
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193.

Ihar Piatrovich TUR

Informații de identificare

RO

192.

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

L 153/82

Nume
(Transliterare din ortografia
belarusă)
(Transliterare din ortografia
rusă)

Prin urmare, ea beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl
sprijină.

3.6.2022

Ryhor Yur'yevich
AZARONAK

Рыгор Юр'евiч
АЗАРОНАК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Funcția (funcțiile): angajat al
postului de televiziune de stat
«CTV», autor și gazdă a mai
multor programe («Mecanismele
secrete ale politicii», «Ordinul lui
Iuda», «Panopticon»)

Ryhor Azaronak este unul dintre principalii propagandiști ai regimului
Lukașenko. Este un comentator politic, autor și gazdă a unor emisiuni de
propagandă săptămânale prezentate de postul de televiziune de stat
«CTV». În emisiunile sale, a încurajat folosirea violenței împotriva
disidenților regimului Lukașenko și a utilizat în mod sistematic un limbaj
jignitor în legătură cu activiști, jurnaliști și alți opozanți ai regimului
Lukașenko. A primit un premiu și medalia «Pentru curaj» din partea lui
Aleksandr Lukașenko.

Grad: locotenent în rezervă
Data nașterii: 18.10.1995
Locul nașterii: Minsk, Belarus

Data includerii
pe listă

3.6.2022

Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl
sprijină.

Cetățenie: belarusă
Ivan Ivanavich
GALAVATYI
Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Funcția (funcțiile): director
general al societății pe acțiuni
Иван Иванович
«Belaruskali»
ГОЛОВАТЫЙ
Membru al Comitetului
permanent al Consiliului
Republicii din cadrul Adunării
Naționale a Republicii Belarus
pentru afaceri externe și
securitate națională
Data nașterii: 15.6.1976

Ivan Galavatyi este directorul general al întreprinderii de stat Belaruskali,
care reprezintă o sursă majoră de venituri și valută pentru regimul
Lukașenko. Este membru al Consiliului Republicii din cadrul Adunării
Naționale și deține, de asemenea, numeroase alte funcții înalte în Belarus.
A primit mai multe premii de stat, inclusiv direct de la Aleksandr
Lukașenko, în cursul carierei sale. El este asociat îndeaproape cu
Lukașenko și cu membri ai familiei acestuia. Prin urmare, acesta profită
de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.6.2022”
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Sex: masculin

195.

RO

194.

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

3.6.2022

Nume
(Transliterare din ortografia
belarusă)
(Transliterare din ortografia
rusă)

Angajații Belaruskali care au participat la greve și proteste pașnice în
urma alegerilor prezidențiale fraudate din august 2020 din Belarus au
fost excluși de la acordarea de prime și concediați. Lukașenko însuși a
Locul nașterii: așezarea Pogost, amenințat că îi va înlocui pe greviști cu mineri din Ucraina. Prin urmare,
districtul Soligorsk, provincia
Ivan Galavatyi este răspunzător de participarea la acțiuni de reprimare a
Minsk, Belarus
societății civile.
Sex: masculin
Cetățenie: belarusă

L 153/83

Nume
(Transliterare din
ortografia belarusă)
(Transliterare din
ortografia rusă)

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

L 153/84

2. Următoarele persoane juridice se adaugă în tabelul „B. Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 4 alineatul (1)”:

Data includerii pe
listă

RO

„28.

Адкрытае
акцыянернае
таварыства
«Беларуськалiй»
Открытое
акционерное
общество
«Беларуськалий»

Adresa: 5 Korzha St.,
Soligorsk, 223710 Minsk
Region/Oblast, Belarus
Data înregistrării:
23.12.1996
Număr de înregistrare:
600122610

Societatea deschisă pe acțiuni Belaruskali este o întreprindere de stat și unul
dintre cei mai mari producători de potasă din lume, asigurând 20 % din
exporturile de potasă la nivel mondial. Ca atare, aceasta reprezintă o sursă majoră
de venituri și de valută pentru regimul Lukașenko. Aleksandr Lukașenko a descris
întreprinderea drept «patrimoniu național, o sursă de mândrie, unul dintre
pilonii exporturilor belaruse». Prin urmare, Belaruskali beneficiază de pe urma
regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.6.2022

Angajații Belaruskali care au participat la greve și proteste pașnice în urma
alegerilor prezidențiale fraudate din august 2020 din Belarus au fost intimidați și
concediați de conducerea societății. Lukașenko însuși a amenințat că îi va înlocui
pe greviști cu mineri din Ucraina. Prin urmare, Belaruskali este răspunzătoare
pentru reprimarea societății civile în Belarus și sprijină regimul Lukașenko.

Societatea pe acțiuni ААТ «Беларуская
Adresa: 35 Masherova Ave., Societatea pe acțiuni Belarusian Potash Company este divizia pentru export a
«Belarusian Potash
калiйная кампанiя»
220002 Minsk, Belarus,
întreprinderii de stat producătoare de potasă a Belarusului. Belaruskali reprezintă
Company»
una dintre cele mai importante surse de venituri pentru regimul Lukașenko.
ОАО «Белорусская
Data înregistrării: 13.9.2013
Livrările societății Belarusian Potash Company reprezintă 20 % din exporturile
калийная компания»
de potasă la nivel mondial.
Număr de înregistrare:
192050251
Statul garantează drepturile de monopol ale Belarusian Potash Company în ceea
ce privește exportul de îngrășăminte potasice. Datorită tratamentului preferențial
Tel. +375 173093010;
din partea autorităților belaruse, societatea obține venituri substanțiale. Prin
+375 173093030
urmare, Belarusian Potash Company beneficiază de pe urma regimului
E-mail: info@belpc.by
Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.6.2022
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29.

Open Joint-Stock
Company
«Belaruskali»
(Societatea deschisă
pe acțiuni
«Belaruskali»)

3.6.2022

Societatea cu
răspundere limitată
«Inter Tobacco»

Таварыства з
абмежаванай
адказнасцю «Iнтэр
Табак»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Интер Тобако»

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Adresa: 131 Novodvorskiy
village, Novodvorskiy village
council, Minsk District,
223016 Minsk
Region/Oblast, Belarus
(Minsk Free Economic Zone)

Societatea cu răspundere limitată Inter Tobacco își desfășoară activitatea în cadrul
industriei producătoare de tutun din Belarus. Deține o cotă semnificativă din
profitabila piață internă a țigărilor din Belarus. Societății i s-a acordat privilegiul
exclusiv de a importa produse din tutun în Belarus, pe baza unui decret semnat
de Alexandr Lukașenko. În plus, Lukașenko a emis un decret prezidențial prin
care au fost redefinite limitele capitalei Belarusului, Minsk, în vederea excluderii
unor terenuri pentru fabrica Inter Tobacco, probabil din motive legate de
evaziunea fiscală. Inter Tobacco aparține lui Alexei Oleksin și unor membri ai
familiei sale apropiate (este deținută de societatea Energo-Oil, care aparține lui
Oleksin).

Data înregistrării:
10.10.2002

31.

32.

Prin urmare, Inter Tobacco beneficiază de pe urma regimului Lukașenko.

Open Joint-Stock
Company «Naftan»
(Societatea deschisă
pe acțiuni «Naftan»)

Адкрытае
акцыянернае
таварыства
«НАФТАН»

Adresa: Novopolotsk 1,
211440 Vitebsk
Region/Oblast, Belarus

În calitate de întreprindere de stat, OJSC Naftan reprezintă o sursă majoră de
venituri și de valută pentru regimul Lukașenko. Prin urmare, Naftan beneficiază
de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

Data înregistrării: 1992
Открытое
Număr de înregistrare:
акционерное
300042199
общество «НАФТАН»

Angajații Naftan care au participat la greve și proteste pașnice în urma alegerilor
prezidențiale fraudate din august 2020 din Belarus au fost intimidați și concediați
de conducerea societății. Prin urmare, Naftan este răspunzătoare pentru
reprimarea societății civile în Belarus și sprijină regimul Lukașenko.

Open Joint-Stock
Company «Grodno
Tobacco Factory
Neman» (Societatea
deschisă pe acțiuni
«Grodno Tobacco
Factory Neman»)

Адкрытае
акцыянернае
таварыства
«Гродзенская
тытунёвая фабрыка
Нёман»

Adresa: 18, Ordzhonikidze
street 230771
Grodno/Hrodna, Belarus

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman este o întreprindere de stat belarusă și una
dintre sursele majore de venituri pentru regimul Lukașenko. Societatea deține o
cotă de 70-80 % din piața tutunului din Belarus. Prin urmare, Grodno Tobacco
Factory Neman beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

Data înregistrării:
30.12.1996

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022
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Număr de înregistrare:
808000714

Data includerii pe
listă

RO

30.

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

3.6.2022

Nume
(Transliterare din
ortografia belarusă)
(Transliterare din
ortografia rusă)

Număr de înregistrare:
500047627

L 153/85

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

Informații de identificare

33.

Beltamozhservice

Республиканское
унитарное
предприятие
«БЕЛТА
МОЖСЕРВИС»
34.

Open Joint Stock
Company «Managing
Company of Holding
„Belkommunmash”»
(Societatea deschisă
pe acțiuni «Managing
Company of Holding
„Belkommunmash”»)

Адкрытае
акцыянернае
таварыства «Кiруючая
кампанiя холдынгу
„Белкамунмаш” »
Открытое
акционерное
общество
«Управляющая
компания холдинга
„Белкоммунмаш”»

Mărcile Grodno Tobacco Factory Neman, fabricate în Belarus, se numără printre
țigările care sunt cel mai frecvent introduse ilegal în Uniune ca parte a comerțului
lucrativ cu tutun de contrabandă. În sistemul de contrabandă sunt utilizate
vagoane de tren aparținând întreprinderilor de stat belaruse Belaruskali și
Grodno Azot. Prin urmare, Grodno Tobacco Factory Neman contribuie la
facilitarea transferului ilegal de bunuri care fac obiectul unor restricții către
teritoriul Uniunii.
Adresa: 17th km, Minsk
Dzerzhinsk highway,
administrative building,
office 75, Shchomyslitsky s/s,
223049 Minsk
Region/Oblast, Belarus

Beltamozhservice este o întreprindere deținută de stat și una din cele mai mari
întreprinderi de logistică din Belarus. Ea este strâns asociată cu autoritățile
belaruse și este implicată în contrabanda și reexportul de bunuri din Belarus în
Rusia. Societatea beneficiază de pe urma legăturilor cu autoritățile din Belarus și
asigură venituri semnificative regimului Lukașenko. Prin urmare,
Beltamozhservice beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl
sprijină.

3.6.2022

Adresa: 64B-2 Perekhodnaya Belkommunmash este un producător belarus de vehicule de transport public.
St., 220070 Minsk, Belarus Alexandr Lukașenko promovează afacerile Belkommunmash, garantând
respectarea de către societate a obligațiilor sale contractuale față de partenerii săi
Data înregistrării: 13.8.1991
și utilizându-și influența pentru a sprijini activitatea sa comercială. Prin urmare,
Belkommunmash beneficiază de pe urma regimului Lukașenko.
Număr de înregistrare:
100205408
Belkommunmash a concediat lucrători drept represalii ca urmare a protestului
acestora împotriva rezultatelor falsificate ale alegerilor prezidențiale din 2020 și,
prin urmare, este răspunzătoare pentru reprimarea societății civile și sprijină
regimul Lukașenko.

3.6.2022

Data înregistrării: 9.6.1999
Număr de înregistrare:
101561144

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Рэспублiканскае
унiтарнае
прадпрыемства
«БЕЛМЫТСЭРВIС»

Data includerii pe
listă

RO

Oткрытое
акционерное
общество
«Гродненская
табачная фабрика
Неман»

Motivele înscrierii pe listă

L 153/86

Nume
(Transliterare din
ortografia belarusă)
(Transliterare din
ortografia rusă)

3.6.2022

Belteleradio
Company/Societatea
Națională de Stat de
Televiziune și Radio a
Republicii Belarus

Motivele înscrierii pe listă

Adresa: 9 Makayonka St.,
Minsk, Belarus

Belteleradio Company este societatea de stat de televiziune și radiodifuziune și
controlează șapte posturi de televiziune și cinci posturi de radio din Belarus. În
urma alegerilor prezidențiale fraudate din august 2020, Belteleradio Company
Data înregistrării: 14.9.1994
i-a concediat pe lucrătorii protestatari de la canalele mass-media pe care le
controlează și i-a înlocuit cu angajați ruși. Prin urmare, Belteleradio Company
Număr de înregistrare:
este răspunzătoare pentru reprimarea societății civile.
100717729
Site web: tvr.by

Data includerii pe
listă

3.6.2022”

Posturile de televiziune și de radio controlate de Belteleradio Company difuzează
în mod activ propagandă și sprijină astfel regimul Lukașenko.
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Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампа
нiя
Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпа
ния

Informații de identificare

RO

35.

Nume
(ortografia belarusă)
(ortografia rusă)

3.6.2022

Nume
(Transliterare din
ortografia belarusă)
(Transliterare din
ortografia rusă)

L 153/87

RO

L 153/88
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DECIZIA (PESC) 2022/882 A CONSILIULUI
din 3 iunie 2022
de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

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,
întrucât:
(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Belarus.

(2)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au
început un atac asupra Ucrainei, inclusiv de pe teritoriul Belarusului. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a
integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(3)

La 2 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/356 (2), prin care s-a modificat titlul Deciziei
2012/642/PESC și au fost introduse măsuri restrictive suplimentare ca răspuns la implicarea Belarusului în
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 24 martie 2022, Consiliul European a declarat că Uniunea este în continuare pregătită să
acționeze rapid cu noi sancțiuni substanțiale coordonate împotriva Rusiei și a Belarusului, menite să obstrucționeze
în mod eficace capacitatea Rusiei de a continua războiul de agresiune.

(5)

Având în vedere gravitatea situației, este oportun să se extindă lista instituțiilor de credit din Belarus și a filialelor lor
din Belarus cărora li se aplică măsuri restrictive în ceea ce privește furnizarea de servicii specializate de mesagerie
financiară. De asemenea, este oportun să se extindă lista entităților cărora li se aplică restricții în ceea ce privește
autorizațiile de vânzare, furnizare, transfer sau export de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și de
bunuri și tehnologii care ar putea contribui la consolidarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea
sectorului apărării și al securității din Belarus.

(6)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Decizia 2012/642/PESC se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2y se înlocuiește cu următorul text:
(1) Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus(JO L 285, 17.10.2012, p.
1). În prezent intitulată Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
(2) Decizia (PESC) 2022/356 a Consiliului din 2 martie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în
vedere situația din Belarus (JO L 67, 2.3.2022, p. 103).

3.6.2022
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„Articolul 2y
(1)
Se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date
financiare, către persoanele juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista din anexa V sau către orice
persoană juridică, entitate sau organism stabilit(ă) în Belarus ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod
direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa V.
(2)
Pentru fiecare persoană juridică, entitate sau organism dintre cele menționate în anexa V, interdicția prevăzută la
alineatul (1) se aplică de la data menționată în anexa respectivă. Interdicția se aplică de la data respectivă oricărei
persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Belarus ale cărui drepturi de proprietate sunt
deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate inclusă pe lista din anexa V.”
2. Anexele II și V la Decizia 2012/642/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA

RO
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ANEXĂ

1. Anexa II la Decizia 2012/642/PESC se înlocuiește cu următorul text:
„
ANEXA II
LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA
ARTICOLUL 2d

Ministerul Apărării din Belarus
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC
AGAT - Electromechanical Plant OJSC
AGAT - SYSTEM
ATE - Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport CJSC
BSVT - New Technologies
Departamentul de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii Gomel
Trupele interne ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Belarus
KGB Alpha
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheeled Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Autoritatea de Stat pentru Industria Militară a Republicii Belarus
Comitetul pentru Securitatea Statului al Republicii Belarus
Transaviaexport Airlines JSC
Volatavto OJSC”.
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2. Anexa V la Decizia 2012/642/PESC se înlocuiește cu următorul text:
„
ANEXA V
LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA
ARTICOLUL 2y
Denumirea persoanei juridice, a entității sau organismului

Data de aplicare

Belagroprombank

20 martie 2022

Bank Dabrabyt

20 martie 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Banca de
Dezvoltare a Republicii Belarus)

20 martie 2022

Belinvestbank (Banca Belarusă pentru Dezvoltare și
Reconstrucție)

14 iunie 2022”

RO
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DECIZIA (PESC) 2022/883 A CONSILIULUI
din 3 iunie 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
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,
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 și continuă să condamne
acțiunile și politicile care subminează integritatea teritorială a Ucrainei.

(3)

Uniunea condamnă în termenii cei mai fermi cu putință atrocitățile care, potrivit relatărilor, au fost comise de forțele
armate ale Federației Ruse în Bucea și în alte orașe ucrainene. Uniunea sprijină toate măsurile menite să asigure
tragerea la răspundere pentru încălcările de către forțele armate ale Federației Ruse ale drepturilor omului și ale
dreptului internațional umanitar în Ucraina.

(4)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că 65 de persoane și 18 entități ar trebui să fie adăugate pe
lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în anexa la Decizia
2014/145/PESC.

(5)

Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA

(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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ANEXĂ

RO

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

Nume

„1111.

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV
(rusă: Азатбек Асанбекович
ОМУРБЕКОВ)

Date de identificare

Motive

Colonel, comandant al brigăzii a 64-a separate de Colonelul Azatbek Asanbekovich Omurbekov este comandantul brigăzii a 64-a
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
Cetățenie: rusă
război.
Sexul: masculin
A condus acțiunile unității sale militare și a fost supranumit «Măcelarul de la
Bucea» datorită responsabilității sale directe în ceea ce privește asasinatele,
Adresă: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky
violurile și actele de tortură comise la Bucea.
district, Motostrelkovy passage, 3.

Data includerii
pe listă

3.6.2022
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1. PERSOANE

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
1112.

Andrei Boevich KURBANOV Colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Андрей Боевич
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
КУРБАНОВ)
Data nașterii: 7.1.1970
Cetățenie: rusă
Numărul pașaportului: 4615 949409
Numărul cărții de identitate naționale: У-184386

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/93

Sexul: masculin

Andrei Boevich Kurbanov este colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

1113.

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV

Colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 19.11.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 801 142195
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-703443

1114.

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0801 547363
Numărul cărții de identitate naționale: T-194304
1115.

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV
(rusă: Александр
Леонидович ШЕРШНЕВ)

Colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 14.1.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 3802 634927
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-529191

Viacheslav Sergeevich Klobukov este colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Aleksandr Viktorovich Vins este colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Aleksandr Leonidovich Shershnev este colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022
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Aleksandr Viktorovich VINS Colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Александр Викторович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
ВИНС)
Data nașterii: 24.1.1969

Motive

RO

(rusă: Вячеслав Сергеевич
КЛОБУКОВ)

Date de identificare

L 153/94

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1116.

Date de identificare

Sergei Aleksandrovich
VETROV

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6804 36337
Numărul cărții de identitate naționale: X-296449
1117.

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV

Data nașterii: 30.10.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6002 284996
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-052935
1118.

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO
(rusă: Андрей Николаевич
ЕРМИШКО)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Data nașterii: 5.11.1972
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1202 583493
Numărul cărții de identitate naționale: У-639041

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Ruslan Ovsepovich Mitiaev este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Andrei Nikolaevich Ermishko este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022
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(rusă: Руслан Овсепович
МИТЯЕВ)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Sergei Aleksandrovich Vetrov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

Data includerii
pe listă

RO

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
(rusă: Сергей Александрович
Ruse
ВЕТРОВ)
Data nașterii: 25.9.1982

Motive

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/95

1119.

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV

Motive

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Maksim Alekseevich Platonenkov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

Data nașterii: 3.1.1980
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 5003 593303
Numărul cărții de identitate naționale: У-874515
1120.

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 7600 562816
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-594713
1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV
(alias Dmitrii Ivanovich
LVIV)
(rusă: Дмитрий Иванович
ЛЬВОВ)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Data nașterii: 15.8.1975
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 7603 794013
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-620752

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Vladimir Viktorovich Matafonov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitrii Ivanovich Lvov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022
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Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
(rusă: Владимир Викторович
Ruse
МАТАФОНОВ)
Data nașterii: 5.9.1979

Data includerii
pe listă

RO

(rusă: Максим Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Date de identificare

L 153/96

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII

Motive

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

Data nașterii: 1.1.1977
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 8103 551489
Numărul cărții de identitate naționale: У-853407
1123.

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN

Data nașterii: 19.9.1976
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0402 274319
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-620770
1124.

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN
(rusă: Анатолий
Александрович ШИПИЦЫН)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Data nașterii: 12.9.1977
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 5301 903199
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-607350

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitrii Viktorovich Pakhandrin este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Дмитрий Викторович
ПАХАНДРИН)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Data includerii
pe listă

RO

(rusă: Евгений Валерьевич
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/97

1125.

Denis Nikolaevich DEEV
(rusă: Денис Николаевич
ДЕЕВ)

Date de identificare

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 9002 427497
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-624703

1126.

Data nașterii: 20.5.1979
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1804 68726
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-584921
1127.

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO
(rusă: Дмитрий
Александрович СМОЛЯГО)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse
Data nașterii: 27.12.1976
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 2702 603048
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-670103

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Oleg Iurievich Bukhvalov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitrii Aleksandrovich Smoliago este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Oleg Iurievich BUKHVALOV Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
(rusă: Олег Юрьевич
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
БУХВАЛОВ)
Ruse

Denis Nikolaevich Deev este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

Data includerii
pe listă

RO

Data nașterii: 30.7.1977

Motive

L 153/98

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1128.

Date de identificare

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0802 576504
Numărul cărții de identitate naționale: У-053364
1129.

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN

Data nașterii: 21.7.1977
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1002 570526
Numărul cărții de identitate naționale: У-874071
1130.

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
(rusă: Виктор Владимирович
Ruse
ФИЛИППОВ)
Data nașterii: 27.10.1972
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0502 898734
Numărul cărții de identitate naționale: У-721933

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Roman Vladimirovich Nadezdhin este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Viktor Vladimirovich Filippov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de
război.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Роман Владимирович
НАДЕЖДИН)

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov este locotenent-colonel în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de
trupe combinate a Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la
Bucea, Ucraina. Aceste atrocități constituie crime împotriva umanității și crime
de război.

Data includerii
pe listă

RO

Locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
(rusă: Алексей Вячеславович
Ruse
БОЛЬШАКОВ)
Data nașterii: 15.3.1976

Motive

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/99

1131.

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV

(rusă: Фаик Самеддин оглы
МАМЕДОВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 24.11.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 9902 119102
Numărul cărții de identitate naționale: 802348

1132.

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6602 516592
Numărul cărții de identitate naționale: 845762
1133.

German Nikolaevich
KULEMIN
(rusă: Герман Николаевич
КУЛЕМИН)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 29.3.1982
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6702 594036
Numărul cărții de identitate naționale: 949685

Faik Mamedov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a Federației
Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocități
constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Igor Evgenievich Fedotov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
German Nikolaevich Kulemin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Igor Evgenievich FEDOTOV Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Игорь Евгеньевич
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
ФЕДОТОВ)
Data nașterii: 9.12.1980

Motive

RO

(alias Faik Samaddin
MAMMADOV)

Date de identificare

L 153/100

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1134.

Date de identificare

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1003 651875
Numărul cărții de identitate naționale: 1083746
1135.

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV

Data nașterii: 11.10.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0801 272127
Numărul cărții de identitate naționale: 1088985

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Иван Александрович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
КУРКИН)
Data nașterii: 17.1.1982
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0804 232754
Numărul cărții de identitate naționale: 1091451

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitry Arkadyevich Kozlov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Ivan Alexandrovich Kurkin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Дмитрий Аркадьевич
КОЗЛОВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse

Roman Victorovich Burdo este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

RO

Roman Victorovich BURDO Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Роман Викторович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
БУРДО)
Data nașterii: 26.11.1980

Motive

3.6.2022

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/101

1137.

Evgeny Yurievich
VAZHENOV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 27.1.1985
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1005 944897
Numărul cărții de identitate naționale: 1092162

1138.

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 1005 724322
Numărul cărții de identitate naționale: 1093778
1139.

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN
(rusă: Александр
Анатольевич КОЧЕРГИН)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 10.12.1971
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0803 940939
Numărul cărții de identitate naționale: 1093786

Evgeny Yurievich Vazhenov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Dmitry Yulianovich Ionov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Alexander Anatolyevich Kochergin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Dmitry Yulianovich IONOV Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Дмитрий Юлианович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
ИОНОВ)
Data nașterii: 3.7.1965

Motive

RO

(rusă: Евгений Юрьевич
ВАЖЕНОВ)

Date de identificare

L 153/102

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 29.9.1980
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 7301 420589
Numărul cărții de identitate naționale: 1094262

1141.

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0810 999451
Numărul cărții de identitate naționale: 1094540

1142.

Stanislav Igorevich
MAKAROV
(rusă: Станислав Игорьевич
МAКАРОВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 16.8.1982
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0810 953377
Numărul cărții de identitate naționale: 1095194

Alexander Vladimirovich Kopylov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Maxim Vladimirovich Chernyshev este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Stanislav Igorevich Makarov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Максим Владимирович
Data nașterii: 8.10.1980
ЧЕРНЫШЕВ)

Motive

RO

(rusă: Александр
Владимирович КОПЫЛОВ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

L 153/103

1143.

Andrey Nikolaevich
IVANOV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 26.2.1981
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 2701 493476
Numărul cărții de identitate naționale: 1095611

1144.

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN

Data nașterii: 19.1.1973
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0804 277244
Numărul cărții de identitate naționale: 1100141

1145.

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV
(rusă: Алексей
Владимирович ПРЫСЕВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 25.11.1975
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0501 704733
Data eliberării: 20.3.2002

Andrey Nikolaevich Ivanov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Sergei Gennadyevich Pereshivkin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.
Aleksey Vladimirovich Prysev este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(rusă: Сергей Геннадьевич
ПЕРЕШИВКИН)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse

Motive

RO

(rusă: Андрей Николаевич
ИВАНОВ)

Date de identificare

L 153/104

Nume

Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: У-360702
Număr de identificare bazat pe entitate: 1100633

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich
RUDENKO

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 7.10.1975
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0801 524291
Data eliberării: 14.3.2002

Motive

Sergey Viktorovich Rudenko este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: Сергей Викторович
РУДЕНКО)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: У-268570
Număr de identificare bazat pe entitate: 1100637
Olga Aleksandrovna
KHAMENOK
(rusă: Ольга Александровна
ХАМЕНОК)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 14.12.1981
Cetățenie: rusă
Sexul: feminin
Numărul pașaportului: 6004 190824
Data eliberării: 10.10.2003

Olga Aleksandrovna Khamenok este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabilă de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: Ф-142685
Număr de identificare bazat pe entitate: 1102882
1148.

Dmitriy Gennadyevich
LEVIN

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse

(rusă: Дмитрий Геннадьевич
Data nașterii: 25.10.1982
ЛЕВИН)
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin

Numărul pașaportului: 0804 98883
Data eliberării: 30.6.2003

Dmitriy Gennadyevich Levin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
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1147.

3.6.2022

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: У-268857
L 153/105

Număr de identificare bazat pe entitate: 1103126

1149.

Dmitriy Alekseevich
GONCHAR

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 31.1.1970
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0802 562844
Data eliberării: 27.5.2002

Motive

Dmitriy Alekseevich Gonchar este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: Дмитрий Алексеевич
ГОНЧАР)

Date de identificare

L 153/106

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: У-265899
Număr de identificare bazat pe entitate: 1103591
Sergey Sergeevich ZORIN
(rusă: Сергей Сергеевич
ЗОРИН)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 25.10.1982
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 7503 78809
Data eliberării: 2.3.2003
Numărul documentului de identitate: X-115531
Număr de identificare bazat pe entitate: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1150.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich
POTAPOV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 8.5.1981
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 6603 808655
Data eliberării: 29.4.2003

Motive

Aleksandr Aleksandrovich Potapov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: Александр
Александрович ПОТАПОВ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: X-078567
Număr de identificare bazat pe entitate: 1170231
Stepan Viktorovich
GRIGOROV
(rusă: Степан Викторович
ГРИГОРОВ)

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 26.3.1979
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 8110 342164
Data eliberării: 9.7.2010
Numărul documentului de identitate: Ф-594680
Număr de identificare bazat pe entitate: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1152.

L 153/107

1153.

Sergey Viktorovich
MOSALEV

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 19.1.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0802 688231
Data eliberării: 18.10.2015

Motive

Sergey Viktorovich Mosalev este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: Сергей Викторович
МОСАЛЕВ)

Date de identificare

L 153/108

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: Ф-866954
Număr de identificare bazat pe entitate: 2737869
Valentin Pavlovich LUTSAK Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
(rusă: Валентин Павлович
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
ЛУЦАК)
Data nașterii: 5.4.1979
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 5004 572078
Data eliberării: 28.8.2004
Numărul cărții de identitate naționale: Ф-879492
Număr de identificare bazat pe entitate: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.
A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1154.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich
BORISENKO

Maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a
Armate de trupe combinate a Federației Ruse
Data nașterii: 15.3.1978
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului: 0503 357858
Data eliberării: 30.1.2003

Motive

Sergey Nikolaevich Borisenko este maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federației Ruse, care a ucis, a violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste
atrocități constituie crime împotriva umanității și crime de război.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: Сергей Николаевич
БОРИСЕНКО)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

A condus acțiunile unității sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acțiuni sau politici care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

Numărul documentului de identitate: У-268030
Număr de identificare bazat pe entitate: 3127462
Marina Alexandrovna
MORDASHOVA
(rusă: Марина
Александровна
МОРДАШОВА)

Data nașterii: 17.5.1979
Cetățenie: rusă
Sexul: feminin
Persoane fizice asociate:
Alexey Mordashov (soț)
Kirill Mordashov (fiu vitreg)
Nikita Mordashov (fiu vitreg)
Entități asociate:
Ondero Limited, Insulele Virgine Britanice

Marina Mordashova este soția lui Alexey Mordashov, președintele companiei
Severgroup. Alexey Mordashov și-a transferat acțiunile în gigantul din sectorul
turismului TUI și în societatea de exploatare minieră a aurului Nordgold, în
valoare cumulată de peste 1,5 miliarde de euro, soției sale, Marina Mordashova,
prin intermediul mai multor societăți offshore, inclusiv Unifirm Limited,
Ondero Limited și Ranel Assets Limited, care sunt deținute sau controlate de
Marina Mordashova. Prin urmare, Marina Alexandrovna Mordashova este o
persoană fizică asociată cu o persoană inclusă pe listă răspunzătoare pentru
sprijinirea acțiunilor și politicilor care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei și pentru oferirea de sprijin financiar și
material factorilor de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, precum și pentru faptul că beneficiază de pe urma
acestora.

3.6.2022
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1156.

Unifirm Limited, Cipru
Ranel Assets Limited, Insulele Virgine Britanice
Rayglow Limited, Cipru
SeverGroup LLC (Federația Rusă)
KN-Holding LLC (SUA)
Nordgold

L 153/109

1157.

Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV

1158.

Data includerii
pe listă

Șeful Centrului de control al apărării naționale din Generalul-colonel Mikhail Mizintsev este șeful Centrului de control al apărării
Federația Rusă, general-colonel
naționale din Federația Rusă. Mizintsev este denumit «Măcelarul din Mariupol»
și a fost identificat drept comandantul care supraveghează asediul Mariupolului,
Data nașterii: 10.9.1962
unde a folosit, la conducerea bombardamentului orașului de către forțele ruse,
tactici utilizate anterior în asediul Alepului, în Siria. Mizintsev este acuzat în
Locul nașterii: Averinskaya, districtul
special de orchestrarea bombardamentelor asupra orașului Mariupol, în care au
Syamzhensky, regiunea Vologda.
fost uciși mii de civili, inclusiv a bombardării unei maternități și a unui teatru
Cetățenie: rusă
din Mariupol în care au fost uciși sute de copii. Prin urmare, Mikhail Mizintsev
este o persoană fizică responsabilă de acțiuni sau politici care subminează sau
Sexul: masculin
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau
stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni
sau politici.

3.6.2022

Vicepreședintă a Fundației pentru dezvoltarea
inițiativelor istorice ruso-franceze

3.6.2022

(rusă: Елизавета Дмитриевна Data nașterii: 9.1.1998
ПЕСКОВА)
Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă
Cetățenie: rusă
Sexul: feminin
Persoane fizice asociate: Dmitry Peskov (tată)

Elizaveta Peskova este fiica lui Dmitry Peskov, secretar de presă al președintelui
Federației Ruse, Vladimir Putin, care a fost inclus pe listă în temeiul
Deciziei 2014/145/PESC.
Elizaveta Peskova este vicepreședintă a Fundației pentru dezvoltarea
inițiativelor istorice ruso-franceze și fondatoare a unei firme de comunicare. Ea
a dobândit aceste poziții profitabile și a dus o viață luxoasă datorită relațiilor
tatălui său.
Prin urmare, ea este asociată cu o persoană inclusă pe listă care a susținut în
mod activ acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.
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Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA

Motive

RO

(rusă: Михаил Евгеньевич
МИЗИНЦЕВ)

Date de identificare

L 153/110

Nume

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich
PESKOV

Data nașterii: 3.2.1990
Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin

(rusă: Николай Дмитриевич
ПЕСКОВ)
Numărul pașaportului: 721123760
(a.k.a. Николай Дмитриевич Data eliberării: 12.9.2012
ЧОУЛЗ)
Data expirării: 12.9.2022

Motive

Nikolay Peskov este unul dintre fiii lui Dmitry Peskov, secretar de presă al
președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, care a fost inclus pe listă în
temeiul Deciziei 2014/145/PESC.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

Nikolay Peskov utilizează averea și banii tatălui său și, prin urmare, beneficiază
în mod direct de relația sa strânsă cu tatăl său. Prin urmare, el este asociat cu o
persoană inclusă pe listă care a susținut în mod activ acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

RO

(alias Nikolay Dmitrievich
CHOLES/CHOULZ)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

Numărul cărții de identitate naționale:
4516913332
Persoane fizice asociate: Dmitry Peskov (tată)
Tatiana Aleksandrovna
NAVKA
(rusă: Татьяна
Александровна НАВКА)

Data nașterii: 13.4.1975
Locul nașterii: Ucraina
Cetățenie: rusă
Sexul: feminin

Tatiana Navka este soția lui Dmitry Peskov, secretar de presă al președintelui
Federației Ruse, Vladimir Putin, care a fost inclus pe listă în temeiul
Deciziei 2014/145/PESC.
Tatiana Navka este coproprietară a unor societăți și proprietăți situate, printre
altele, în peninsula Crimeea, care a fost anexată ilegal de către Federația Rusă.
Prin urmare, ea sprijină acțiuni și politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Mai mult, ea este asociată cu
o persoană inclusă pe listă care a susținut în mod activ acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1160.

L 153/111

1161.

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYANOV

Date de identificare

Membru al Dumei orașului Moscova

Cetățenie: rusă
Sexul: masculin
1162.

Andrei Yurievich LIPOV
(rusă: Андрей Юрьевич
ЛИПОВ)

Sergey Savostyanov este om de stat și politician rus. A fost ales membru al
Dumei orașului Moscova la 8 septembrie 2019.

3.6.2022

Prin negarea integrității teritoriale a unor țări independente și prin promovarea
restabilirii granițelor fostei Uniuni a Republicilor Sovietice Socialiste, el sprijină
public acțiunile Federației Ruse în Ucraina. Prin urmare, este responsabil de
acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei,
sprijină sau pune în aplicare astfel de acțiuni sau politici.

Aceste acțiuni creează un spațiu de informare cenzurat care promovează,
sprijină și aprobă agresiunea armată rusă împotriva Ucrainei.
În plus, sub conducerea dlui Lipov, Roskomnadzor a subminat în mod activ
integritatea teritorială a Ucrainei prin sprijinul acordat regiunilor separatiste din
Ucraina, așa-numitele «republici» din Donbas, și în special dlui Denis Pushilin,
șeful așa-numitei «Republici Populare Donețk».
Prin urmare, dl Lipov este responsabil de 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.

3.6.2022
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Șeful Serviciului Federal Rus de Supraveghere a Andrei Lipov este șeful Serviciului Federal Rus de Supraveghere a
Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass- Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-mediei (Roskomnadzor).
mediei (Roskomnadzor)
Roskomnadzor este un instrument central în punerea în practică a cenzurii și a
reprimării mass-mediei libere din Rusia.
Data nașterii: 23.11.1969
În calitate de șef al Roskomnadzor, dl Lipov este răspunzător pentru deciziile
Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă
care au condus la cenzurarea și închiderea unor organizații ale mass-mediei
independente ruse.
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin

Data includerii
pe listă

RO

Data nașterii: 22.8.1984
(rusă: Сергей Владимирович
Locul nașterii: Lyubertsy, regiunea Moscova,
САВОСТЬЯНОВ)
Federația Rusă

Motive

L 153/112

Nume

3.6.2022

1163.

Volodymir Vasilyovich
SALDO

Motive

Membru al Consiliului local Herson, membru al Volodymir Saldo a participat în martie 2022 la o manifestație în sprijinul
«Comitetului de Salvare pentru Pace și Ordine» din agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei și, ulterior, a participat la crearea
Herson
așa-numitului «Comitet de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de
colaborare cu ocupația rusă din oblastul Herson. Dl Saldo a sprijinit și
Fost primar al orașului Herson (2002-2012) și
promovat politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
fost deputat în parlament (Partidul Regiunilor,
independența Ucrainei.
2012-2014).

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(ucraineană: Володимир
Васильович САЛДО)

Date de identificare

3.6.2022

Nume

Data nașterii: 12.6.1956
Cetățenie: ucraineană
Sexul: masculin
1164.

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV

1165.

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO
(ucraineană Сергiй
Миколайович ЧЕРЕВКО)

3.6.2022

Membru al «Comitetului de Salvare pentru Pace și Serhiy Cherevko a participat în martie 2022 la crearea așa-numitului «Comitet
Ordine» din Herson, fost viceprimar al orașului de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de colaborare cu ocupația rusă din
Herson
oblastul Herson.

3.6.2022

Data nașterii: 11.8.1975
Cetățenie: ucraineană

Cherevko a sprijinit și promovat politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Sexul: masculin
1166.

Tetiana KUZMICH
(ucraineană: Тетяна
КУЗЬМIЧ)

Membră a «Comitetului de Salvare pentru Pace și Tetiana Kuzmich a participat în martie 2022 la crearea așa-numitului «Comitet
Ordine» din Herson.
de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de colaborare cu ocupația rusă din
oblastul Herson.
Fost viceprimar al orașului Herson.
Kuzmich a sprijinit și promovat politici care subminează integritatea teritorială,
Președinta organizației societății civile
suveranitatea și independența Ucrainei.
Comunitatea Națională Rusă «Rusich».

3.6.2022
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(ucraineană: Кирило
Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Președinte al «Comitetului de Salvare pentru Pace Kyrylo Stremousov a participat în martie 2022 la crearea așa-numitului
și Ordine» din Herson
«Comitet de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de colaborare cu ocupația
rusă din oblastul Herson.
Data nașterii: 1976
Stremousov a sprijinit și promovat politici care subminează integritatea
Cetățenie: rusă
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.
Sexul: masculin

Data nașterii: 10.4.1968
Cetățenie: ucraineană
Sexul: feminin

L 153/113

1167.

Galina Viktorivna
DANILCHENKO

1168.

Petr AKOPOV
(rusă: Петр АКОПОВ)

Motive

Data includerii
pe listă

Numită primar interimar al orașului Melitopol de Galina Danilchenko este primarul interimar al orașului Melitopol.
către forțele de ocupație ruse
La 4 martie 2022, primarul legitim al Melitopolului a fost răpit de forțele ruse și
Data nașterii: 1964
ea a fost numită în locul acestuia. În plus, ea a făcut mai multe declarații în
sprijinul prezenței Rusiei în orașul său și a solicitat populației să nu se opună
Cetățenie: ucraineană
ocupantului.
Sexul: feminin
Prin urmare, în această calitate, a sprijinit și promovat politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

3.6.2022

Funcție: propagandist rus: editorialist la RIA
Novosti

3.6.2022

Data nașterii: 7.10.1968
Cetățenie: rusă

Prin urmare, Petr Akopov este responsabil de acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acțiuni sau politici.
1169.

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV

Funcție: propagandist rus: editorialist la RIA
Novosti

(rusă: Тимофей Николаевич
СЕРГЕЙЦЕВ)

Data nașterii: 3.11.1963
Cetățenie: rusă
Sexul: masculin

Timofey Sergeytsev este un propagandist rus și editorialist la RIA Novosti, o
agenție de presă de stat rusă aflată sub controlul efectiv al agenției de stat
Rossiya Segodnya. Are un rol central în propaganda de stat și a scris articole în
care neagă dreptul Ucrainei la statalitate și solicită «denazificarea», precum și
«deucrainizarea» țării, promovând ideea că Ucraina ar trebui să facă parte
integrantă din Rusia.
Prin urmare, Timofey Sergeytsev este responsabil de acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acțiuni sau politici.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Sexul: masculin

Petr Akopov este un propagandist rus și editorialist la RIA Novosti, o agenție de
presă de stat rusă aflată sub controlul efectiv al agenției de stat Rossiya
Segodnya. Are un rol central în propaganda de stat și a scris articole în care
neagă dreptul Ucrainei la statalitate și solicită «denazificarea», precum și
«deucrainizarea» țării, promovând ideea că Ucraina ar trebui să facă parte
integrantă din Rusia.

RO

(Галина Вiкторiвна
ДАНИЛЬЧЕНКО)

Date de identificare

L 153/114

Nume

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA
(rusă: Виктория
НИКИФОРОВА)

Date de identificare

Funcție: propagandistă rusă: angajată la RIA
Novosti
Data nașterii: 12.6.1971
Cetățenie: rusă
Sexul: feminin

1171.

Victoria Nikiforova este o propagandistă rusă și editorialistă la RIA Novosti, o
agenție de presă de stat rusă aflată sub controlul efectiv al agenției de stat
Rossiya Segodnya. Are un rol central în propaganda de stat și a negat dreptul la
existență al Ucrainei, precum și capacitatea poporului ucrainean de a decide
pentru sine. Ea descrie poporul ucrainean drept «spălat pe creier» și «luat
ostatic», promovând astfel o atitudine pozitivă față de agresiunea Rusiei
împotriva Ucrainei.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă

Motive

3.6.2022

Nume

Prin urmare, Victoria Nikiforova este responsabilă de acțiuni sau politici care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acțiuni sau politici.
3.6.2022
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Alina Maratovna KABAEVA Funcție: președinta Consiliului de administrație al Alina Kabaeva este președinta Consiliului de administrație al Grupului național
Grupului național al mass-mediei (NMG)
al mass-mediei (NMG), un holding care deține participații importante în
(alias Alina Maratovna
aproape toate principalele canale mass-mediei federale ruse care reproduc
Data nașterii: 12.5.1983
KABAYEVA)
propaganda guvernului rus. Este o fostă gimnastă rusă și fostă membră a Dumei
de Stat. Are legături strânse cu președintele Vladimir Putin.
(rusă: Алина Маратовна
Locul nașterii: Tașkent, Uzbekistan
КАБАЕВА)
Prin urmare, este responsabilă de sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni
Cetățenie: rusă
și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
Sexul: feminin
independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei. Mai
Entitate asociată: Grupul național al mass-mediei mult, este asociată cu o persoană inclusă pe listă care sprijină în mod activ și este
responsabilă de acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
(NMG)
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

L 153/115

1172.

Date de identificare

Aleksandra MELNICHENKO Data nașterii: 21.4.1977
(sârbă: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

Locul nașterii: Belgrad, Serbia

Cetățenie: sârbă, croată
Sexul: feminin

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV
(Эдуард Юрьевич
ХУДАЙНАТОВ)

Numărul pașaportului: pașaport croat
nr. 094949450 (data expirării: 23.12.2023)

Prin urmare, este asociată cu un om de afaceri important, implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă substanțială de venit guvernului Federației
Ruse, care este răspunzător de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei. În
plus, Andrey Igorevich Melnichenko sprijină sau pune în aplicare acțiuni ori
politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Data nașterii: 11.9.1960

Eduard Yurevich Khudaynatov este un om de afaceri rus implicat în sectorul
energetic. Este proprietarul «Independent Oil and Gas Company» (NOC, JSC
Neftegazholding), una dintre cele mai mari companii private ruse și unul dintre
cei mai mari producători de petrol, care desfășoară activități de prospectare,
explorare și dezvoltare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale, activități de
rafinare a petrolului, precum și activități de producție și comercializare de
produse petroliere. În 2015, veniturile întreprinderii s-au ridicat la 2,2 miliarde
USD.

Locul nașterii: Shymkent, URSS (în prezent,
Kazahstan)
Cetățenie: rusă
Numărul pașaportului: 753296761 (rusesc)
Sexul: masculin

În ultimii ani, «Independent Oil and Gas Company» a achiziționat de la
întreprinderea deținută de stat Rosneft participații importante în companii
implicate în sectorul energetic, împreună cu licențele lor de extracție. În plus,
NOC participă împreună cu Rosneft la proiectul Vostok Oil. În ultimii ani,
Rosneft i-a plătit, de asemenea, lui Khudaynatov 9,6 miliarde USD în schimbul
unei companii care deține un zăcământ petrolier în Taimyr.

3.6.2022

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1173.

Aleksandra Melnichenko este soția lui Andrey Igorevich Melnichenko, un
industriaș rus care deține o societate importantă de producere de îngrășăminte,
EuroChem Group și o societate de cărbune, SUEK. Aleksandra Melnichenko
profită de avere și beneficiază de bogăția soțului său. Împreună cu el, deține
două apartamente de lux în valoare de peste 30 de milioane de dolari. În martie
2022, Aleksandra Melnichenko și-a înlocuit soțul în calitate de beneficiar
efectiv al Firstline Trust, gestionat de Linetrust PTC Ltd, o societate care
reprezintă beneficiarul real al EuroChem Group.

Data includerii
pe listă

RO

Persoană fizică asociată: Andrey Igorevich
Melnichenko (soț)

Motive

L 153/116

Nume

3.6.2022

Date de identificare

Motive

Data includerii
pe listă

În 2019, NOC și Rosneft au solicitat și au obținut de la președintele Putin
beneficii legate de activitățile lor de extracție în Arctica.

RO

Khudaynatov este asociat cu oligarhul rus Igor Sechin și cu președintele
Vladimir Putin.

3.6.2022

Nume

Khudaynatov și Sechin au lucrat împreună în cadrul Rosneft, iar companiile lor
desfășoară împreună activități comerciale în sectorul energetic.
Khudaynatov a lucrat la prima campanie electorală prezidențială a lui Putin din
2000, pe care a condus-o în regiunea Tyumen, unde Khudaynatov era membru
al Dumei regionale începând din 1997.
A primit Ordinul de merit pentru patrie pentru «consolidarea poziției Rusiei pe
piața mondială a energiei și îmbunătățirea perspectivelor sale de investiții».

1174.

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN
(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Data nașterii: 1996
Cetățenie: rusă
Cod de identificare fiscală: 780103765308

Pavel Prigozhin este fiul lui Yevgeniy Prigozhin, un om de afaceri rus important,
având legături strânse cu președintele Putin și cu Ministerul Apărării din Rusia.
Yevgeniy Prigozhin este finanțatorul și șeful neoficial al Grupului Wagner,
entitate militară neînregistrată bazată în Rusia, responsabilă de desfășurarea
mercenarilor în Ucraina.

Persoane fizice asociate: Yevgeniy Viktorovich
Prigozhin (tatăl), Lyubov Valentinovna Prigozhina Concord, cunoscută și sub denumirea KOMBINAT PITANIYA KONKORD
OOO, o companie pe care Yevgeniy Prigozhin a înființat-o și a deținut-o până în
(mama), Polina Evgenievna Prigozhina (sora)
noiembrie 2019, precum și un grup de alte companii având legături cu acesta,
Entități asociate: Lakhta Park, Lakhta Park
inclusiv Concord Management and Consulting LLC și Megaline LLC, au
Premium, Lakhta Plaza, Turtrans
beneficiat de contracte publice importante cu Ministerul Apărării din Rusia în
urma anexării ilegale a Crimeei de către Federația Rusă și a ocupării estului
Sexul: masculin
Ucrainei de către separatiști sprijiniți de Rusia.

3.6.2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prin urmare, Eduard Yurevich Khudaynatov este un om de afaceri important,
implicat în sectoare economice care furnizează o sursă substanțială de venituri
guvernului Federației Ruse. Beneficiază de pe urma guvernului Federației Ruse
și este asociat cu persoane incluse pe listă.

L 153/117

Date de identificare

Motive

Data includerii
pe listă

Pavel Prigozhin este proprietarul a cinci companii, deținute anterior de mama
sa, Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium
LLC, Lakhta Park LLC și Lakhta Plaza LLC.

1175.

Volozh este un om de afaceri important care este implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă substanțială de venituri guvernului
Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei. În plus, în calitate de fondator și director general al Yandex, acordă
sprijin material sau financiar guvernului Federației Ruse și este responsabil de
sprijinirea acțiunilor sau a politicilor care subminează sau amenință integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

3.6.2022”

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Arkady Yurievich VOLOZH Funcție: cofondator și director general al Yandex Arkady Yurievich Volozh este un om de afaceri rus cu interese de afaceri în
N.V.
domeniul IT și în domeniul tehnologiei. Este fondatorul și directorul general al
(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)
Yandex. Yandex este cea mai mare companie de internet din Rusia, operatorul
Data nașterii: 11.2.1964
celui mai popular motor de căutare din Rusia.
Locul nașterii: Atyrau, Republica Socialistă
Băncile ruse deținute de stat, precum Sberbank și VTB, sunt acționari și
Sovietică Kazahă, URSS (în prezent, Kazahstan)
investitori în Yandex.
Cetățenie: rusă, malteză
În 2019, Yandex a fost de acord cu o restructurare prin care a fost acordată o
«acțiune de aur» unei noi fundații de interes public, înființată pentru «a apăra
Sexul: masculin
interesele Federației Ruse». Prin intermediul fundației de interes public,
guvernul Federației Ruse poate avea drept de veto asupra unei liste definite de
aspecte, precum vânzarea de drepturi de proprietate intelectuală și vânzarea ori
transferul de date cu caracter personal ale utilizatorilor ruși către companii
străine, aspecte care se consideră că afectează «interesul național» al Rusiei.
Yandex este, de asemenea, responsabilă de promovarea mass-mediei și
propagandei de stat în rezultatele de căutare pe care le afișează, precum și de
declasarea și eliminarea conținutului critic la adresa Kremlinului, cum ar fi cel
legat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

RO

Prin urmare, este asociat cu oameni de afaceri importanți sau cu persoane
juridice, entități sau organisme implicate în sectoare economice care furnizează
o sursă substanțială de venituri guvernului Federației Ruse, care este responsabil
de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

L 153/118

Nume

3.6.2022

Nume

„84.

JSC GARNIZON

Adresă: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24,
Moscova, Rusia 115035; building 1.
Adresa poștală: Sadovnicheskaya 53, Moscova,
Rusia 115035
Telefon: +7 (499) 790-92-12
Site web: http://ao-garnizon.ru
E-mail: info@ao-garnizon.ru

85.

JSC OBORONENERGO
(rusă: АО Оборонэнерго)

Motive

JSC Garnizon este o societate holding subordonată Ministerului Apărării al
Federației Ruse. Structura sa include peste 60 de entități. Îndeplinește sarcinile
stabilite de Ministerul Apărării și protejează interesele forțelor armate ale
Federației Ruse. A acționat în calitate de autoritate contractantă în cadrul unor
licitații publice în interesul Ministerului Apărării.

Data includerii
pe listă

3.6.2022
RO

(rusă: АО Гарнизон)

Date de identificare

3.6.2022

2. ENTITĂȚI

Prin urmare, este o persoană juridică ce oferă sprijin material sau financiar
guvernului Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

Prin urmare, aceasta a sprijinit material guvernul Federației Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și a obținut
beneficii din partea acestuia. De asemenea, a acordat sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei.

3.6.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Adresă: 107140, Moscova, 1st Krasnoselsky lane, JSC Oboronenergo este un furnizor militar de energie care, în temeiul unor
11, Rusia
contracte guvernamentale, furnizează servicii de furnizare de energie electrică
unităților militare ruse și altor entități subordonate Ministerului Apărării. A
Telefon: +7 (495) 532-13-06
participat la modernizarea bazei aeriene militare din Korenovsk, care a fost
utilizată de forțele armate ale Federației Ruse pentru a lansa atacuri asupra unor
Site web: https://oboronenergo.su
ținte situate în Ucraina în timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate
E-mail: info@oen.su
a Rusiei împotriva Ucrainei.

L 153/119

86.

OJSC Ulyanovsk
Automobile Plant (UAZ)

Date de identificare

Adresă: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast, 432008

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

87.

Adresă: 107014, Rusia, Moscova, str. Bolshaya
Olenya, 15A, clădirea 1

(rusă: АО «Воентелеком»)

Telefon: +7 (495) 609-50-05,
+7 (985) 900-50-05
Site web: https://voentelecom.ru
E-mail: info@voentelecom.ru

3.6.2022

Prin urmare, acordă sprijin material guvernului Federației Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și obține beneficii
din partea acestuia. Este răspunzător pentru acordarea de sprijin material
pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei.
Voentelecom este principalul furnizor de servicii de telecomunicații pentru
Ministerul Apărării din Federația Rusă. Guvernul Federației Ruse a recunoscut
Voentelecom ca societate de importanță federală. Voentelecom efectuează
întreținerea și repararea infrastructurii informatice, a echipamentelor de
comunicații militare, a liniilor de comunicații și a echipamentelor de război
electronic ale forțelor armate ale Federației Ruse, inclusiv pe teritoriul Crimeei și
Sevastopolului, anexate în mod ilegal. A dezvoltat un sistem unificat de
comunicare digitală automatizată pentru armata rusă. Furnizează marinei ruse
comunicații radio securizate de bandă largă, inclusiv pe teritoriul peninsulei
Crimeea, anexată în mod ilegal. Voentelecom a cooperat cu Rostec în ceea ce
privește elaborarea standardului LTE pe teritoriul Crimeei și Sevastopolului,
anexate în mod ilegal.
Prin urmare, a sprijinit material guvernul Federației Ruse, care este responsabil
de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și a obținut beneficii din
partea acestuia. De asemenea, Voentelecom a sprijinit material acțiuni care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei.

3.6.2022
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JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)

UAZ este un producător rus de automobile. Acesta pune la dispoziția forțelor
armate ale Federației Ruse vehicule UAZ Patriot, care au fost utilizate de armata
rusă în timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate împotriva
Ucrainei.

Data includerii
pe listă

RO

[rusă: ООО «Ульяновский
Telefon: +7 (8422) 40-91-09
автомобильный завод» (УАЗ)]
Site web: https://uaz.global/

Motive

L 153/120

Nume

3.6.2022

88.

JSC VOENTORG
(rusă: АО «Военторг»)

Date de identificare

Adresă: Rusia, Moscova, 115035, str.
Sadovnicheskaya, 55/26, clădirea 3
Telefon: +7 (495) 609-5200
E-mail: info@oaovoentorg.ru
Entități asociate: societăți subordonate:
JSC «Voentorg-West»;
JSC «Voentorg-South»;

Voentorg este un contractant al Ministerului Apărării al Federației Ruse.
Societatea furnizează servicii de catering și de curățătorie, precum și uniforme
militare forțelor armate ale Federației Ruse. În plus, Voentorg Retail, o filială a
Voentorg, a comercializat tricouri «Russian Army» cu simbolul militar «Z», care
a fost utilizat de propagandiștii ruși pentru a promova agresiunea militară
neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Site web: http://www.oaovoentorg.ru

Motive

3.6.2022

Nume

Aceasta sprijină așadar, material sau financiar, guvernul Federației Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei. De asemenea,
Voentorg acordă sprijin material sau financiar pentru acțiuni care subminează
sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

JSC «Voentorg-Center»;
JSC «Voentorg-Vostok»;
Voentorg-Retail LLC
89.

VOENTEKSTILPROM LLC
(rusă: ООО
ВоенТекстильПром)

Adresă: 115446, Moscova, Kolomensky proezd, Voentekstilprom produce îmbrăcăminte pentru a acoperi nevoile guvernului
13a, Rusia
Federației Ruse. A furnizat îmbrăcăminte armatei ruse în temeiul unui ordin de
apărare al statului. Voyentekstilprom produce uniformele de teren ale Gărzii
Telefon: 8-499-444-32-84;
Naționale a Rusiei și cămăși pentru soldați ai Marinei Ruse și ai Gărzii Naționale
a Rusiei.
Fax: 8-499-611-90-46
Site web: https://voentekstilprom.ru/
E-mail: office@vtpmsk.ru

Așadar, este o persoană juridică ce sprijină, cu resurse materiale sau financiare,
guvernul Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeii sau de
destabilizarea Ucrainei, sau beneficiază de pe urma acțiunilor acestuia.

3.6.2022
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JSC «Voentorg-Moscow»;

L 153/121

90.

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP

Motive

Adresă: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscova, Independent Insurance Group Ltd este un asigurător al societăților ruse din
123001
sectorul apărării. Societatea este inclusă pe lista asigurătorilor care prestează
servicii de asigurare pentru transportul internațional de produse militare.
Telefon: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19
Aceasta cooperează cu societățile de stat rusești și asigură aceste societăți, în
special în sectorul militar și al apărării.Independent Insurance Group Ltd a fost
Fax: +7 (495) 788-81-16
principalul asigurător de risc al Rostec, conglomeratul rus de stat din domeniul
Site web: www.nsg-ins.ru
apărării. Societatea se numără printre sponsorii și participanții la Forumul
Internațional Militar-Tehnic «Army2022», organizat de Ministerul Apărării din
E-mail: info@nsg-ins.ru
Federația Rusă.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

(rusă: СК НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Date de identificare

PJSC KAMAZ alias KAMAZ Adresă: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye KAMAZ este un dezvoltator și producător rus de vehicule și echipamente
PTC
Chelny, Respublika Tatarstan, 423827
militare. Societatea a produs vehiculele KAMAZ-5350, KAMAZ-6350,
KAMAZ 6560, care au fost utilizate de forțele armate ale Federației Ruse în
(rusă: ПАО «КАМАЗ»)
Telefon: +7 (800) 555-00-99
timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva
Ucrainei.
Site web: https://kamaz.ru/en
E-mail: callcentre@kamaz.ru

Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

3.6.2022
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Prin urmare, Independence Insurance Group ltd este răspunzător pentru
acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau
au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. De
asemenea, Independence Insurance Group ltd sprijină, material sau financiar,
guvernul Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, sau obține beneficii de pe urma acestuia.
91.

L 153/122

Nume

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT
TEKHNOLOGII Group of
Companies

Motive

Adresă: 115432, Moscova, Andropov Ave., 18,
bldg. 9, Descartes Business Center, Rusia /
199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky
island, 54/4

JSC Kronshtadt Tekhnologii este un contractant militar rus care dezvoltă și
produce echipamente, software și soluții integrate pentru vehiculele aeriene fără
pilot și pentru industria rusă de apărare. Forțele armate ale Federației Ruse au
utilizat vehicule aeriene fără pilot Orion fabricate de Kronshtadt Tekhnologii în
timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva
Ucrainei.

(rusă: Кронштадттехнологии группа компаний Telefon: +7 (495) 748-35-77,
АО)
+7 (495) 230-00-36 (Moscova);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)
Site web: https://kronshtadt.ru

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Date de identificare

3.6.2022

Nume

Prin urmare, societatea Kronshtadt Tekhnologii este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau
au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru
93.

Adresă: 423580, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Rusia

(rusă: OOO УК ТатнефтьНефтехим)

Telefon: +7 (8555) 49-73-42,
+7 (8555) 49-75-86,
Fax: +7 (8555) 49-75-86
Site web: www.neftehim.tatneft.ru
E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru
Entități asociate:
JSC Nizhnekamskshina;
LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory
Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;
JSC Nizhnekamsktekhuglerod;
JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);
TD «Kama» Trading House;
LLC «Kama» Scientific & Technical Center;

Management Company Tatneft-Neftekhim gestionează și coordonează
societățile din sectorul anvelopelor subordonate Tatneft, printre care TD
KAMA, Nizhnekamskshina și Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Societatea
reunește toate întreprinderile aparținând Tatneft din sectorul anvelopelor și
gestionează producția, procesele de planificare, operațiunile comerciale,
resursele umane și relațiile publice ale acestora.
TD KAMA, distribuitor general al produselor Tatneft din sectorul anvelopelor,
furnizează anvelope forțelor armate ale Federației Ruse și Gărzii Naționale a
Federației Ruse. Nizhnekamskshina produce anvelopele care sunt montate pe
vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV. Printre produsele societății
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant se numără anvelopele KAMA NU402, care
sunt montate pe vehiculele de mobilitate pentru infanterie Tigr, care transportă
rachetele antitanc mobile Kornet. Forțele armate ale Federației Ruse au utilizat
vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV, vehiculele de mobilitate pentru
infanterie Tigr și rachetele antitanc mobile Kornet în timpul agresiunii militare
neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Management Company
Tatneft-Neftekhim LLC

Prin urmare, societatea este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material
pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material
guvernului Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;
JSC Yarpolimermash-Tatneft;
LLC Energoshinservis

L 153/123

94.

Date de identificare

Motive

Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim

3.6.2022

RO

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Adresă: 423580, Nizhnekamsk, zona industrială, Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant produce anvelope de tip «all steel». Este o
Plant, LLC
Republica Tatarstan, Rusia
societate subordonată societății Tatneft. Produsele sale sunt furnizate
Ministerului Apărării al Federației Ruse.
(rusă: ООО Нижнекамский Telefon: +7 (8555) 49-73-40
завод грузовых шин)
Produce anvelopele KAMA NU402 care sunt montate pe vehiculele de
Site web: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru
mobilitate pentru infanterie Tigr, care transportă rachetele antitanc mobile
Kornet. Forțele armate ale Federației Ruse au utilizat vehiculele de mobilitate
E-mail: nkastp@tatneft.ru
pentru infanterie Tigr și rachetele antitanc mobile Kornet în timpul agresiunii
Entități asociate:
militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Tatneft
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru

Data includerii
pe listă

L 153/124

Nume

acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material guvernului Federației
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

Nizhnekamskshina
PJSC Nizhnekamskshina
(rusă: ПАО
«Нижнекамскшина»)

Adresă: 423570, Republica Tatarstan,
Nizhnekamsk, Rusia
Telefon: +8 555 49-79-30,
fax: +8 555 24-15-70
Site web: https://shinakama.tatneft.ru
E-mail: nksh@tatneft.ru
Entități asociate:
Tatneft
Trading House KAMA

Nizhnekamskshina este cel mai important producător de anvelope din Rusia.
Este o societate subordonată societății Tatneft. Produce anvelope sub mărcile
KAMA și Viatti. Printre produsele sale se numără anvelopele cu dublă utilizare și
anvelopele militare furnizate guvernului Federației Ruse. Produce anvelopele
care sunt montate pe vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV. Forțele armate
ale Federației Ruse au utilizat vehiculele K4386 Typhoon-VDV în timpul
agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material guvernului Federației
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

3.6.2022
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95.

Management Company Tatneft-Neftekhim
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA
(rusă: ООО ТД «КАМА»)

Date de identificare

Adresă: 423570, Russia, Republica Tatarstan,
Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24,
room 402
Site web: https://www.td-kama.com
E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA este distribuitor general al produselor Tatneft din sectorul
anvelopelor, care sunt fabricate de Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant și de
Nizhnekamskshina. Furnizează anvelope Forțelor armate ale Federației Ruse și
Gărzii Naționale a Federației Ruse.

Data includerii
pe listă

3.6.2022

RO

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Motive

OJSC Balashikha Casting and Adresă: Entuziastov sh., 4, Balashikha,
Mechanical Plant
Moskovskaya Oblast, 143900, Federația Rusă
(rusă: ОАО Балашихинский
литейно-механический
завод)
alias: OJSC BLMZ
(rusă: ОАО БЛМЗ)

Telefon: +7 (495) 639-94-94
Site web: https://www.blmz.ru
E-mail: info@blmz.ru

BLMZ este o turnătorie și o uzină mecanică rusă. Furnizează materiale utilizate
pentru producerea de arme furnizorilor ruși de echipamente militare care au
fost sancționați de Uniune ca urmare a acțiunilor Rusiei de destabilizare a
situației din Ucraina.
Este un furnizor contractat al Forțelor armate ale Federației Ruse. Furnizează
echipamente și materiale pentru producția mai multor aeronave și elicoptere,
inclusiv a Ka-52 care au fost utilizate de Forțele armate ale Federației Ruse în
timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva
Ucrainei.

3.6.2022
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Printre produsele societății Nizhnekamskshina, pe care le distribuie TD KAMA,
se numără anvelopele cu dublă utilizare și anvelopele militare furnizate
guvernului Federației Ruse. Nizhnekamskshina produce anvelopele care sunt
montate pe vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV. Printre produsele
societății Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, pe care le distribuie TD KAMA, se
numără anvelopele KAMA NU402 care sunt montate pe vehiculele de
mobilitate pentru infanterie Tigr, care transportă rachetele antitanc mobile
Kornet. Forțele armate ale Federației Ruse au utilizat vehiculele blindate K4386
Typhoon-VDV, vehiculele de mobilitate pentru infanterie Tigr și rachetele
antitanc mobile Kornet în timpul agresiunii militare neprovocate și nejustificate
a Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material guvernului Federației
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

97.

3.6.2022

Nume

Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. În plus, oferă sprijin material guvernului Federației
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și
obține beneficii din partea acestuia.

L 153/125

98.

JSC REMDIZEL
(rusă: АО «Ремдизель»)

Date de identificare

Motive

3.6.2022

RO

Adresă: 423800, Republica Tatarstan,
Remdizel produce și repară vehicule cu roți și vehicule cu șenile. Produce
Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Rusia vehiculele Typhoon K-63968 Mine-Resistant Ambush Protected, care au fost
utilizate de Forțele armate ale Federației Ruse în timpul agresiunii militare
Telefon: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00
neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Site web: http://www.remdizel.com
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea
E-mail: remdizel@kamaz.ru
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.
Entități asociate:

Data includerii
pe listă
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KAMAZ
99.

JSC SUKHOI Company
(rusă: ПАО Компания
«Сухой»)

Adresă: 125284, Rusia, Moscova, str.
Polikarpova, 23B, cutie poștală 604
Telefon: +7 (499) 550-01-06
E-mail: info@sukhoi.org

3.6.2022

Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Entități asociate:
United Aircraft Corporation (societate-mamă)
100.

JSC «121 AIRCRAFT REPAIR Adresă: Rusia, 143079, regiunea Moscova,
PLANT»
Odintsovo, Stary Gorodok, str. Postal, 10
(rusă: Акционерное
Telefon: +7 (498) 677-95-11
общество «121 авиационный
Site web: https://121arz.ru
ремонтный завод»)
E-mail: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant repară aeronavele Su-25, Su-27 și MiG-29. Este
singura întreprindere din Rusia care repară și, în același timp, modernizează
aeronavele Su-25 la versiunea Su-25 SM. Aeronavele Su-25 SM au fost utilizate
de Forțele armate ale Federației Ruse în timpul agresiunii militare neprovocate și
nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru
acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei. De asemenea, oferă sprijin material sau financiar
guvernului Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, sau obține beneficii din partea acestuia.

3.6.2022
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Site web: https://www.sukhoi.org

Sukhoi este un producător rus de aeronave. Forțele armate ale Federației Ruse
au utilizat aeronave de luptă fabricate de Sukhoi în timpul agresiunii militare
neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022

101.

Date de identificare

Adresă: Spartakovskaya street 12, 105066,
Moscova, Federația Rusă

(rusă: Национальный
расчетный депозитарий)

Tip de entitate: Instituție de credit nebancară,
societate pe acțiuni

NSD este o instituție financiară nebancară rusă și depozitarul central de titluri
de valoare din Rusia. Este cel mai mare depozitar de titluri de valoare din Rusia
prin valoarea de piață a capitalurilor proprii și a titlurilor de creanță păstrate în
custodie și singurul care are acces la sistemul financiar internațional.

Este recunoscută ca instituție financiară rusă de importanță sistemică de către
guvern și Banca Centrală a Rusiei. Joacă un rol esențial în funcționarea
Numărul de înscriere în registrele statului: 3294 sistemului financiar al Rusiei și în conectarea acestuia la sistemul financiar
internațional, permițând astfel în mod direct și indirect guvernului rus să își
Numărul principal de înscriere în registrele
desfășoare activitățile, politicile și resursele.
statului: 1027739132563
Data înregistrării: 27.6.1996

Data includerii
pe listă

3.6.2022”

RO

National Settlement
Depository (NSD)

Motive

3.6.2022

Nume

Cod de identificare fiscală: 7702165310/
770101001

Entități asociate: acționar majoritar/societateEste deținută aproape în totalitate de Bursa de la Moscova, care are misiunea de
mamă cu 99,997 % (necotată în mod individual): a furniza un acces exhaustiv la piețele financiare ruse. La rândul său, Bursa de la
Moscova, prin rolul pe care îl are și prin acționarii săi, se află în mare parte sub
Societatea publică pe acțiuni «Moscow Exchange
controlul guvernului rus. Prin urmare, NSD este o entitate sau un organism care
MICEX-RTS» (Bursa de la Moscova sau MOEX)
sprijină, material sau financiar, guvernul Federației Ruse, care este responsabil
Adresa sediului social: 13, Bolshoy Kislovsky per,
de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.
125009 Moscova, Federația Rusă
Cod de identificare fiscală: 7702077840
Numărul principal de înscriere în registrele
statului: 1027739387411
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DECIZIA (PESC) 2022/884 A CONSILIULUI
din 3 iunie 2022
de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei
de destabilizare a situației în Ucraina

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,
întrucât:
(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

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

(3)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au
început un atac asupra Ucrainei. Atacul respectiv reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a
suveranității și a independenței Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în cei mai fermi termeni posibili
agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare
ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și subminează
securitatea și stabilitatea europeană și mondială. Consiliul European a solicitat pregătirea și adoptarea urgentă a
unui nou pachet de sancțiuni individuale și economice.

(5)

În concluziile sale din 24 martie 2022, Consiliul European a declarat că Uniunea este în continuare pregătită să
elimine lacunele și să vizeze eludările efective și potențiale ale măsurilor restrictive deja adoptate, precum și să
acționeze rapid cu noi sancțiuni substanțiale coordonate împotriva Rusiei și a Belarusului, menite să obstrucționeze
în mod eficace capacitatea Rusiei de a continua agresiunea.

(6)

Având în vedere gravitatea situației și ca răspuns la războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, ar trebui să fie
introduse măsuri restrictive suplimentare.

(7)

Ar trebui să fie interzise importul, achiziționarea sau transferul în statele membre de țiței și de anumite produse
petroliere din Rusia. De asemenea, ar trebui să fie interzise asigurarea și reasigurarea transportului maritim al
acestor mărfuri către țări terțe. Ar trebui prevăzute perioade de tranziție adecvate.

(8)

Având în vedere situația geografică a mai multor state membre, care generează o dependență specifică de țițeiul
importat prin conducte din Rusia, fără aprovizionări alternative viabile pe termen scurt, interzicerea importului de
țiței din Rusia ar trebui să nu se aplice temporar, până când Consiliul decide altfel, importurilor prin conducte de
țiței din Rusia în statele membre respective. Statele membre respective ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru
a obține aprovizionări alternative cât mai curând posibil. Comisia ar trebui să monitorizeze progresele înregistrate de
statele membre în cauză în ceea ce privește obținerea de aprovizionări alternative. Atunci când un stat membru a
înregistrat progrese suficiente, Înaltul Reprezentant, cu sprijinul Comisiei, ar trebui să propună Consiliului să pună
capăt acestei excepții temporare în ceea ce privește statul membru respectiv.

(9)

În cadrul reuniunii sale din 30-31 mai 2022, Consiliul European a convenit că va reveni cât mai curând posibil
asupra chestiunii privind excepția temporară referitoare la țițeiul livrat prin conducte.

(1) Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a
situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).
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(10)

Este necesar să se interzică transferul, transportul sau revânzarea ulterioară a țițeiului din Rusia, livrat într-un stat
membru prin conducte, către alte state membre sau către țări terțe, precum și să se interzică, după o perioadă de
tranziție de opt luni, transferul, transportul sau revânzarea ulterioară către alte state membre a produselor petroliere
obținute din astfel de țiței. Având în vedere dependența specifică a Cehiei de astfel de produse petroliere, ar trebui să i
se acorde o perioadă suplimentară de zece luni pentru a găsi aprovizionări alternative.

(11)

Având în vedere expunerea geografică specifică a Bulgariei, ar trebui să se prevadă, pentru o perioadă limitată, o
derogare specială de la interdicția de a importa țiței transportat pe cale maritimă (denumit în continuare „țiței
transportat pe mare”) și produse petroliere. Având în vedere situația specifică a Croației legată de necesitatea ca
rafinăria sa să obțină aprovizionarea regulată cu motorină în vid pentru funcționarea sa, ar trebui să fie posibil ca
autoritatea națională competentă să autorizeze achiziționarea, importul sau transferul de motorină în vid rusă
pentru o anumită perioadă, în anumite condiții.

(12)

În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este
întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, ar trebui să se permită importul în
acest stat membru al țițeiului transportat pe mare din Rusia, printr-o derogare temporară excepțională, până când
aprovizionarea prin conducte este reluată sau până când Consiliul decide că statului membru respectiv urmează să i
se aplice interdicția de a importa țiței livrat prin conducte.

(13)

În conformitate cu principiul libertății de tranzit, interdicțiile privind achiziționarea, importul sau transferul de țiței
transportat pe mare și de anumite produse petroliere din Rusia nu ar trebui să aducă atingere achiziționării,
importului sau transferului unor astfel de mărfuri care provin dintr-o țară terță și doar tranzitează Rusia. În special,
interdicțiile respective nu ar trebui să se aplice în situația în care Rusia este identificată ca stat de export în
declarațiile vamale, dacă țara de origine a țițeiului și a altor produse petroliere este identificată în declarațiile
respective ca fiind un stat terț.

(14)

Ar trebui să fie interzisă furnizarea către Rusia de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar, de
evidență contabilă și de consultanță fiscală, sau de servicii de consultanță în afaceri și în management și servicii de
relații publice. De asemenea, ar trebui să se modifice interdicțiile privind depozitele, întreprinderile de transport
rutier stabilite în Rusia și, respectiv, serviciile pentru fiducii. În cele din urmă, ar trebui să se adauge anumite rubrici
pe listele persoanelor juridice, ale entităților și ale organismelor prevăzute în anexele la Decizia 2014/512/PESC.

(15)

Pentru a se asigura punerea în aplicare fără probleme a articolului 1j din Decizia 2014/512/PESC, ar trebui să fie
prelungit termenul pentru încetarea activităților prevăzut la alineatele (2) și (3) de la articolul menționat de la
10 mai 2022 până la 5 iulie 2022.

(16)

Este oportun să se clarifice faptul că prezenta decizie nu împiedică primirea plăților de către o persoană juridică, o
entitate sau un organism înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru de la contrapartea
rusă în temeiul contractelor privind produsele și tehnologiile menționate la articolul 4c din Decizia 2014/512/PESC
care au fost încheiate înainte de 26 februarie 2022 și au fost executate înainte de 27 mai 2022.

(17)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin
intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii
și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, în
special în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de
gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(18)

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de
propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și
manipulând grav faptele.

(19)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost canalizate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub
controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare
semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii. Respectivele canale mass-media sunt absolut
esențiale pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor
învecinate cu aceasta.
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(20)

Având în vedere gravitatea situației și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, este necesar,
în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special
cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se
introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda activitățile de difuzare ale unor astfel de canale massmedia în Uniune sau direcționate către Uniune. Măsurile ar trebui să fie menținute până când agresiunea împotriva
Ucrainei va înceta și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate vor înceta să desfășoare acțiuni
de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(21)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special
cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul de
proprietate, astfel cum sunt recunoscute la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, respectivele măsuri nu împiedică
canalele mass-media și personalul lor să desfășoare activități în Uniune, altele decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și
interviurile. În special, respectivele măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile
menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în
constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(22)

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

(23)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:
1.

Articolul 1aa se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următorul alineat:
„(2a)
Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește primirea plăților datorate de
persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate la alineatul respectiv în temeiul contractelor executate
înainte de 15 mai 2022.”;
(b) la alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, tranzacțiile care sunt strict necesare
pentru achiziționarea, importul sau transportul, în mod direct sau indirect, de gaze naturale și de petrol,
inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și
minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune, într-o țară membră a Spațiului Economic European, în
Elveția sau în Balcanii de Vest;”;
(c) la alineatul (3), se adaugă următoarele litere:
„(d) tranzacțiilor, inclusiv vânzările, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 5 septembrie 2022, a
întreprinderilor comune sau a construcțiilor juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022 în care este
implicată o persoană juridică, o entitate sau un organism dintre cele menționate la alineatul (1);
(e) tranzacțiilor legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice și de furnizarea de servicii și
echipamente necesare pentru funcționarea, întreținerea și securitatea acestora, inclusiv furnizarea de firewalluri și de servicii de centru de apel către o persoană juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista
din anexa X.”

2.

La articolul 1b, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5)
Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit
sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau servicii de păstrare în custodie în condițiile pe care le consideră
adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau
servicii de păstrare în custodie:
(a) este necesară pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale
organismelor menționate la alineatul (1) și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv
cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare
și plata serviciilor de utilitate publică;
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(b) este destinată exclusiv pentru plata unor onorarii rezonabile sau pentru rambursarea cheltuielilor suportate în
legătură cu prestarea unor servicii juridice;
(c) este destinată exclusiv pentru plata comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării
curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;
(d) este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi
notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de
acordarea autorizației, motivele pe baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o anumită autorizație; sau
(e) este necesară în scopuri oficiale ale unei misiuni diplomatice, ale unui oficiu consular sau ale unei organizații
internaționale.
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul
literei (a), (b), (c) sau (e) de la prezentul alineat în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.”
3.

La articolul 1d, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European
sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru,
într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.”

4.

Articolul 1e se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1e
(1)
Se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de
date financiare, persoanelor juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista din anexa VIII sau oricăror
persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau
indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa VIII.
(2)
Pentru fiecare persoană juridică, entitate sau organism care figurează pe lista din anexa VIII, interdicția
prevăzută la alineatul (1) se aplică de la data menționată în acest scop în anexa respectivă. Interdicția se aplică de la
aceeași dată oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt
deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa VIII.”

5.

La articolul 1h alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, achiziționarea, importul sau transportul
de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu,
cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune; sau”.

6.

Articolul 1j se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1j
(1)
Se interzice înregistrarea, furnizarea unui sediu social și a unei adrese comerciale sau administrative, precum și
furnizarea de servicii de administrare unei fiducii sau oricărei construcții juridice similare care are drept constituitor
sau beneficiar:
(a) resortisanți ruși sau persoane fizice care își au reședința în Rusia;
(b) persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia;
(c) persoane juridice, entități sau organisme ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect,
în proporție de peste 50 % de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a)
sau (b);
(d) persoane juridice, entități sau organisme controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism
menționat la litera (a), (b) sau (c);
(e) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu
instrucțiunile unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism menționat la litera (a), (b), (c)
sau (d).
(2)
Se interzice ca, începând cu 5 iulie 2022, să se acționeze sau să se ia măsuri ca o altă persoană să acționeze în
calitate de administrator fiduciar, acționar nominal, director, secretar sau o funcție similară pentru o fiducie ori o
construcție juridică similară astfel cum este menționată la alineatul (1).
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(3)
Alineatele (1) și (2) nu se aplică operațiunilor care sunt strict necesare pentru rezilierea, până la 5 iulie 2022, a
contractelor care nu respectă prezentul articol, încheiate înainte de 9 aprilie 2022, sau a contractelor accesorii
necesare pentru executarea unor astfel de contracte.
(4)
Alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci când constituitorul sau beneficiarul este un resortisant al unui stat
membru sau o persoană fizică ce deține un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.
(5)
Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate,
continuarea serviciilor menționate la alineatul (2) după data de 5 iulie 2022, pentru:
(a) finalizarea până la 5 septembrie 2022 a operațiunilor strict necesare pentru rezilierea contractelor menționate la
alineatul (3), cu condiția ca respectivele operațiuni să fi fost inițiate înainte de 11 mai 2022; sau
(b) alte motive, cu condiția ca prestatorii de servicii să nu accepte de la persoanele menționate la alineatul (1) sau să nu
le pună acestora la dispoziție fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, sau să nu le furnizeze în
alt mod niciun beneficiu din activele plasate într-o fiducie.
(6)
Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatele
respective, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar:
(a) în scopuri umanitare, precum furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale
medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor
evacuări;
(b) în scopul desfășurării unor activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile
omului sau statul de drept în Rusia; sau
(c) în scopul operării fiduciilor al căror obiectiv este de a administra sisteme de pensii ocupaționale, polițe de asigurare
sau sisteme de alocare de acțiuni angajaților, organizații caritabile, cluburi sportive de amatori și fonduri pentru
minori sau pentru adulți vulnerabili.
(7)
Statul membru în cauză informează Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (5)
sau (6) în termen de două săptămâni de la acordarea respectivei autorizații.”
7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1k
(1)
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar,
de evidență contabilă sau de consultanță fiscală sau de servicii de consultanță în afaceri și în management sau de
servicii de relații publice către:
(a) guvernul Rusiei; sau
(b) persoanele juridice, entitățile sau organismele stabilite în Rusia.
(2)
Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea,
până la 5 iulie 2022, a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a
contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.
(3)
Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru exercitarea
dreptului la apărare în cadrul unor proceduri judiciare și a dreptului la o cale de atac efectivă.
(4)
Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii destinate utilizării exclusive de către persoane
juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană
juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru.
(5)
Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatul respectiv,
în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar pentru:
(a) scopuri umanitare, precum acordarea de asistență sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv de materiale
medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor
evacuări; sau
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(b) activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în
Rusia.”
8.

La articolul 4 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) transportul, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin
rafinarea petrolului, cu excepția cazului în care acesta este interzis în temeiul articolului 4o sau 4p; sau”.

9.

La articolul 4a alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii, precum și a transportului, din
Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului,
cu excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p; sau”.

10. La articolul 4g, se adaugă următorul alineat:
„(3)
Se interzice publicitatea pentru produse sau servicii în cadrul oricărui conținut produs sau difuzat de
persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa IX, inclusiv prin transmisia sau distribuția prin
oricare dintre mijloacele menționate la alineatul (1).”
11. La articolul 4ha alineatul (5), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, achiziționarea, importul sau transportul
în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, de titan, aluminiu,
cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, precum și de anumite produse chimice și produse din fier;”.
12. Articolul 4n alineatul (4) se modifică după cum urmează:
(a) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, achiziționarea, importul sau
transportul în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului,
precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;”;
(b) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
„(d) „funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și
misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu
dreptul internațional; sau”.
13. Se introduc următoarele articole:
„Articolul 4o
(1)
Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, de țiței sau de produse petroliere,
dacă acestea provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia.
(2)
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare
sau de asistență financiară sau de orice alte servicii în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1).
(3)

Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a) până la 5 decembrie 2022 în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și
executate înainte de respectiva dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau
transfer de țiței, încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor
astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective Comisiei până la
24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de către statele
membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;
(b) până la 5 februarie 2023, în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și executate
înainte de respectiva dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau transfer de
produse petroliere, încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor
astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective Comisiei până la
24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de către statele
membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;
(c) în ceea ce privește achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere în
cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia
sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul mărfurilor respective să nu fie
rusești;
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(d) în ceea ce privește țițeiul care este livrat prin conducte din Rusia în statele membre, până când Consiliul, hotărând
în unanimitate, la propunerea Înaltului Reprezentant cu sprijinul Comisiei, decide că se aplică interdicțiile de la
alineatele (1) și (2).
(4)
În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este
întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, în acest stat membru poate fi importat
țiței transportat pe mare din Rusia, printr-o derogare temporară excepțională de la alineatele (1) și (2), până când
aprovizionarea este reluată sau până când decizia Consiliului menționată la alineatul (3) litera (d) se aplică statului
membru respectiv, luându-se în considerare data care survine mai devreme.
(5)
Începând cu 5 decembrie 2022 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, autoritățile
competente din Bulgaria pot să autorizeze executarea până la 31 decembrie 2024 a contractelor încheiate înainte de
4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, având ca obiect
achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere care provin din Rusia sau
sunt exportate din Rusia.
(6)
Începând cu 5 februarie 2023 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, autoritățile
competente din Croația pot autoriza până la 31 decembrie 2023 achiziționarea, importul sau transferul motorinei în
vid care provine din Rusia sau este exportată din Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) nu este disponibilă nicio aprovizionare alternativă cu motorină în vid; și
(b) Croația a notificat Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de data autorizației, motivele pentru care
consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, iar Comisia nu a ridicat obiecții în termenul respectiv.
(7)
Mărfurile importate în urma unei derogări acordate de o autoritate competentă în temeiul alineatului (4) sau (5)
nu pot fi vândute cumpărătorilor situați într-un alt stat membru sau într-o țară terță.
(8)
Se interzice transferul sau transportul țițeiului livrat prin conducte în statele membre astfel cum se menționează
la alineatul (3) litera (d), în alte state membre sau în țări terțe, sau vânzarea acestuia către cumpărători din alte state
membre sau din țări terțe.

Toate transporturile și containerele de astfel de țiței trebuie să fie marcate clar cu «REBCO: exportul interzis».

Începând cu 5 februarie 2023, în cazul în care țițeiul a fost livrat prin conducte către un stat membru, astfel cum se
menționează la alineatul (3) litera (d), se interzice transferul sau transportul produselor petroliere care sunt obținute
din astfel de țiței către alte state membre sau către țări terțe, sau vânzarea unor astfel de produse petroliere către
cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Prin derogare temporară, interdicțiile menționate la al treilea paragraf se aplică de la 5 decembrie 2023 pentru
importul și transferul în Cehia și pentru vânzarea către cumpărători din Cehia a produselor petroliere obținute din
țiței livrat prin conducte către un alt stat membru, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d). În cazul în care
se pun la dispoziția Cehiei, înainte de această dată, aprovizionări alternative cu astfel de produse petroliere, Consiliul
pune capăt respectivei derogări temporare. În perioada care se încheie la 5 decembrie 2023, volumele acestor produse
petroliere importate în Cehia din alte state membre nu depășesc volumele medii importate în Cehia din aceste alte state
membre în aceeași perioadă din cursul ultimilor cinci ani.
(9)
Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică achizițiilor în Rusia de țiței sau de produse petroliere care sunt
necesare pentru a satisface nevoile esențiale ale cumpărătorului din Rusia sau ale proiectelor umanitare din Rusia.
(10)
Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența
prezentului articol.

Articolul 4p
(1)
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare
sau de asistență financiară, sau de orice alte servicii legate de transportul, inclusiv prin transferuri de la navă la navă,
către țări terțe, de țiței sau de produse petroliere care provin din Rusia sau care au fost exportate din Rusia.
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Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește:

(a) executarea până la 5 decembrie 2022 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii
necesare pentru executarea unor astfel de contracte; sau
(b) transportul de țiței sau de produse petroliere, în cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt
doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât
și proprietarul mărfurilor respective să nu fie rusești.”
14. Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Prezentul punct se aplică în ceea ce privește una sau mai multe dintre entitățile menționate la punctul 4 din anexa la
prezenta decizie începând cu 25 iunie 2022 și cu condiția ca, după ce a examinat respectivele cazuri, Consiliul să
decidă în unanimitate.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA
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ANEXĂ

1. În anexa IV la Decizia 2014/512/PESC se adaugă următoarele rubrici:
„46th TSNII Central Scientific Research Institute (Al 46-lea Institut Central de Cercetare Științifică TSNII)
Alagir Resistor Factory (Fabrica de rezistoare Alagir)
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Institutul Rus de Cercetare în Domeniul
Măsurătorilor Optice și Fizice)
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Institutul Rus de Cercetare Științifică Etalon)
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Întreprinderea de Producție Științifică Arzam Temp Avia)
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Sistemul automatizat de achiziții publice pentru
comenzi din domeniul apărării statului)
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Biroul de Proiectare în domeniul automaticii Dolgoprudniy)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Centrul de Cercetare Științifică în domeniul
Tehnologiei Electronice de Calcul)
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt (Centrul de Inginerie Moselectronproekt)
Etalon Scientific and Production Association (Asociația Științifică și de Producție Etalon)
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Asociația de Comerț Exterior Mashpriborintorg)
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics (Institutul de Fizică a Particulelor cu Energie Înaltă)
Institute of Theoretical and Experimental Physics (Institutul de Fizică Teoretică și Experimentală)
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Institutul de Electronică de Putere Înaltă)
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Institutul de Cercetare Științifică a Dispozitivelor
Telemecanice din Kaluga)
Kulon Scientific-Research Institute JSC (Institutul de Cercetare Științifică din Kulon)
Lutch Design Office JSC (Biroul de Proiectare Lutch)
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC (Institutul de Cercetare în Domeniul Comunicațiilor din Moscova)
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Institutul de Cercetare în domeniul
Radioingineriei Ordinul Steagul Roșu al Muncii din Moscova)
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul
Ingineriei Instrumentale din Omsk)
Optron JSC
Pella Shipyard OJSC (Șantierul naval Pella)
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant (Uzina de Echipamente pentru Comunicații la Distanță din Pskov)
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC (Centrul Științific de Producție «Vigstar»)
Scientific Production Enterprise «Radiosviaz» (Întreprinderea Științifică de Producție «Radiosviaz»)
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Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Institutul de Cercetare Științifică Ferrite-Domen)
Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul
Gestionării Comunicațiilor)
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Asociația de Producție
Științifică și Institutul de Cercetare Științifică pentru RadioComponente)
Scientific-Production Enterprise «Kant» (Întreprinderea de Producție Științifică «Kant»)
Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Întreprinderea de Producție Științifică «Svyaz»)
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Almaz»)
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Salyut»)
Scientific-Production Enterprise Volna (Întreprinderea de Producție Științifică «Volna»)
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Vostok»)
Scientific-Research Institute «Argon» (Institutul de Cercetare Științifică «Argon»)
Scientific-Research Institute and Factory Platan (Institutul de Cercetare Științifică și uzina «Platan»)
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Institutul de
Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Automatizate și al Complexelor de Comunicații «Neptune»)
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Biroul Tehnic și de Proiectare Specială pentru Tehnologia Releu)
Special Design Bureau Salute JSC (Biroul de Proiectare Specială «Salute»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Compania de rachete tactice «Salute»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov»
(Compania de rachete tactice Biroul de stat de proiectare pentru construcția de mașini «Vympel» denumită după I.I.Toropov)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Compania de rachete tactice «URALELEMENT»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Compania de rachete tactice «Plant Dagdiesel»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Compania de
rachete tactice, Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Termice Marine)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Compania de rachete tactice «PA Strela»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Compania de rachete tactice «Kulakov»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Compania de rachete tactice «Ravenstvo»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Compania de rachete tactice «Ravenstvo-service»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Compania de rachete tactice «Saratov
Radio Instrument Plant»)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Compania de rachete tactice «Severny Press»)
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Compania de rachete tactice,
Centrul de Cercetare pentru Proiectarea Automatizată)
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Compania de rachete tactice «KB Mashinostroeniya»)
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Compania de rachete tactice «NPO Electromechanics»)
Tactical Missile Company, NPO Lightning (Compania de rachete tactice «NPO Lightning»)
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Compania de rachete tactice «Petrovsky
Electromechanical Plant Molot»)
Tactical Missile Company, PJSC «MBDB „ISKRA”» (Compania de rachete tactice «MBDB ISKRA»)
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Compania de rachete tactice «ANPP Temp Avia»)
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Compania de rachete tactice, Biroul de Proiectare Raduga)
Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Corporația de rachete tactice, Biroul Central de
Proiectare pentru Automatizare)
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de reparare a aeronavelor 711)
Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Corporația de rachete tactice AO GNPP «Region»)
Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Corporația de rachete tactice AO TMKB «Soyuz»)
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina mecanică și optică Azov)
Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Corporația de rachete tactice, Concernul «MPO –
Gidropribor»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Corporația de rachete tactice «KRASNY
GIDROPRESS»)
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Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Corporația de rachete tactice «Avangard»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Corporația de rachete tactice «GranitElectron»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Corporația de rachete tactice «Electrotyaga»)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Corporația de rachete tactice «GosNIIMash»)
Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Corporația de rachete tactice «RKB Globus»)
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de aviație Smolensk)
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Corporația de rachete tactice «TRV Engineering»)
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Corporația de rachete tactice, Biroul de proiectare Ural «Detal»)
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Corporația de rachete tactice «Zvezda-Strela»)
Tambov Plant (TZ) «October»
United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Corporația unită a
șantierelor navale, Asociația de producție Întreprinderea nordică de construcții de mașini)
United Shipbuilding Corporation JSC «5th Shipyard» (Corporația unită a șantierelor navale «Al 5-lea șantier naval»)”.
2. În anexa VII la Decizia 2014/512/PESC se adaugă următoarele rubrici:
„Regatul Unit
Coreea de Sud”.
3. Anexa VIII la Decizia 2014/512/PESC se înlocuiește cu următoarea anexă:
„ANEXA VIII

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA
ARTICOLUL 1e

Denumirea persoanei juridice, a entității sau a organismului

Data de aplicare

Bank Otkritie

12 martie 2022

Novikombank

12 martie 2022

Promsvyazbank

12 martie 2022

Bank Rossiya

12 martie 2022

Sovcombank

12 martie 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 martie 2022

VTB BANK

12 martie 2022

Sberbank

14 iunie 2022

Credit Bank of Moscow (Banca de Credit din Moscova)

14 iunie 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC
Rosselkhozbank (Banca Agricolă Rusă SA, JSC
Rosselkhozbank)

14 iunie 2022”

.

4. În anexa IX la Decizia 2014/512/PESC se adaugă următoarele rubrici:
„Rossiya RTR/RTR Planeta
Rossiya 24/Russia 24
TV Centre International”.
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DECIZIA (PESC) 2022/885 A CONSILIULUI
din 3 iunie 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
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,
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)

Consiliul consideră că ar trebui să fie introduse opțiuni de derogare suplimentare de la înghețarea activelor și de la
interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor și entităților desemnate.

(4)

Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
La articolul 2 din Decizia 2014/145/PESC se adaugă următorul alineat:
„(13)
Alineatele (1) și (2) nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt strict necesare pentru furnizarea de
servicii de comunicații electronice de către operatorii de telecomunicații din Uniune, pentru furnizarea de facilități și servicii
asociate necesare pentru exploatarea, întreținerea și securitatea unor astfel de servicii de comunicații electronice în Rusia, în
Ucraina, în Uniune, între Rusia și Uniune, și între Ucraina și Uniune, precum și pentru servicii de centru de date în Uniune.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
C. COLONNA

(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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